TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ ORTAOKUL BÖLÜMÜ BEŞİNCİ SINIF
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞARTNAMESİ
Bu şartname Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul bölümü 5.sınıfına öğrenci seçmek
amacıyla yapılacak olan sınavın amacını, katılım şartlarını, sınav şeklini, yapılacak değerlendirme
kriterleri ve sınava ilişkin esas ve usulleri kapsar.
TANIMLAR
Okul: Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip
Lisesi
Sınav: Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip
Lisesinin ortaokul bölümü 5.sınıfına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan sınavı,
AMAÇ
 Okulun misyon ve vizyonuna uygun öğrenci seçmek
 Okula olan öğrenci ve veli teveccühünün yoğunluğunu adil bir şekilde yönetebilmek
 Öğrenci seçiminde objektifliği sağlayabilmek
 Öğrenci seçiminde şeffaf ve adil bir yöntem izleyebilmek

HEDEF
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Mahmut
Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 5.sınıfına öğrenci seçmek amacıyla, merkezi sistem sınav
usul ve esaslarına uygun olarak il merkezli sınav yapılması hedeflenmektedir.
YARIŞMANIN DAYANAĞI
Millî Eğitim Bakanlığının 1 Eylül 2016 tarihli 29818 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 7.maddesinin
1.fıkrasında bulunan “Gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına
öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre
belirlenebilir.” Hükmüne göre sınav yapılacaktır.
KAPSAM
Bu şartname İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Mahmut
Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinin 5.sınıfına kayıt almak almacıyla düzenlediği öğrenci
seçme sınavına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü- Strateji Geliştirme Şubesi koordinesinde tüm eğitim öğretim
şubeleri,
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; Strateji Geliştirme Şubesi koordinesinde tüm eğitim öğretim
şubeleri yürütür.
Öğrenci seçme sınavına, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okullardaki istekli
öğrencilerin katılımının sağlanması için İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. Bu
konuda okullar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de İl Millî Eğitim
Müdürlüğüne karşı sorumludur.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİ
 Sınavı öğrencilere duyurmak, sınav hakkında velileri bilgilendirmek,
 Tüm öğretmenlere gerekli duyuruları yapmak ve sınav uygulamasında görev almak isteyen
öğretmenlerin
trabzonarge.meb.gov.tr den başvuru yapmalarını sağlamak.
 Okullara gönderilecek afişlerin okulda öğrenci ve velilerin görebileceği uygun yerlere
asılmasını sağlamak.
 Yarışmaya katılacak
öğrencilerin
başvurularını 31 Mayıs 2017
tarihine kadar
trabzonarge.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapmak/yaptırmak.
SINAVA KATILIM ŞARTLARI
 2017/2018 eğitim-öğretim yılında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi-özel
okulların 5.sınıfında okuma hakkını kazanmış olmak
 31 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar trabzonarge.meb.gov.tr adresinden başvuru
yapmış olmak.
 Katılım sayısında herhangi bir sınırlama olmayıp başvuru hakkı olan her öğrenci seçme
sınavına başvurabilir.
SINAV UYGULAMASI

1. Öğrenci seçme sınavı belirlenen takvime göre yapılacak olup sınava giremeyenlere ek bir
sınav hakkı tanınmayacaktır.
2. Öğrenci seçme sınavı soruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde oluşturulacak komisyon
tarafından seçilip sınav merkez(ler)ine gönderilecektir.
3. Öğrenci seçme sınavı, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.
4. Öğrenci seçme sınavı, sınava girecek öğrenci sayısı ve yoğunluk durumuna göre İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkez(ler)de yapılacaktır.

5. Öğrenci seçme sınavı:
 4 şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
 Tamamı 4.sınıf müfredatından olmak üzere, sınavda Türkçe dersinden 20, Matematik
dersinden 20, Fen ve Teknoloji dersinden 20 ve Sosyal Bilgiler dersinden 20 olmak üzere toplam 80
soru olacaktır.
 Sınav süresi 120 dk’ dır.
6. Öğrenciler kimlik belgeleri ve trabzonarge.meb.gov.tr adresinden çıkaracakları öğrenci sınav
giriş belgesi ile beraber İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen sınav merkez(ler)inde sınava
gireceklerdir.

7. Sınav puanları TEOG sınavındaki gibi Türkçe (4p), Matematik(4p), Fen ve Teknoloji (4p),
Sosyal Bilgiler (2p) katsayıları üzerinden hesaplanacaktır.
8. Sınavda yanlış cevap doğru cevapları götürmeyecektir.
9. Belirlenen kontenjan doğrultusunda en yüksek puandan başlayarak öğrenci alımı yapılacaktır.
Puan eşitliği halinde öncelikli olarak doğru sayısına; sonra 4.sınıf ağırlıklı yılsonu ortalamalarına,
yine eşit olması halinde doğum tarihinin küçük olmasına bakılacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde
ise tarafların huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

10.Öğrenci kesin kayıtları belirlenen kontenjan dâhilinde seçme sınavı neticesine göre temmuz
ayının ilk haftası itibari ile başlatılacaktır.
11.Kontenjanın 1/3 oranında yedek liste hazırlanır. Ve ilan edilir.
12.Yedek listedeki öğrencilerin kayıt hakları 2017/2018 eğitim öğretim yılının ilk gününe kadar
oluşabilecek boşluğa göre saklı tutulur.
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI TAKVİMİ
Başvuru Yeri/Şekli: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi resmi sitesi
trabzonarge.meb.gov.tr adresinden online yapılacak ve elden başvuru alınmayacaktır.
Başvuru tarihi: 10 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecektir.
(Belirlenen tarih dışında herhangi bir başvuru alınmayacaktır.)
Sınav tarihi: 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 10:00
Sınav Merkez(ler)i: Öğrenci seçme sınavı, sınava girecek öğrenci sayısı ve yoğunluk
durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkez(ler)de yapılacaktır. Sınav giriş
belgesi ve sınav merkezleri 05 Haziran 2017 tarihinde trabzonarge.meb.gov.tr adresinden ilan
edilecektir.
Sınav sonuçların duyurulması: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi resmi sitesi
trabzonarge.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olup resmi duyuru niteliği taşıyacaktır.
İTİRAZ SÜRECİ
Öğrenci Seçme Sınavı Sorularına itiraz:
12-13 Haziran 2017 Pazartesi ve Salı günü mesai bitimine kadar sınav sorularına itiraz süreci
14 Haziran 2017 Çarşamba günü sınav sorularına itirazların değerlendirilmesi
15 Haziran 2017 Perşembe günü sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanması ve ilgililere
duyurulması
16 Haziran 2017 Cuma günü sınav sonuçlarının açıklanması
19-20 Haziran 2017 Pazartesi ve Salı günü mesai bitimine kadar sınav sonuçlarına itiraz
süreci
21-22 Haziran 2017 Çarşamba ve Perşembe günü Sınav sonuçlarına itirazların
değerlendirilmesi
23 Haziran 2017 Cuma günü sınav sonuçlarına itiraz sonuçlarının açıklanması ve ilgililere
duyurulması.

