TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE KODLAMA EĞİTİMİ MERKEZİ
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞARTNAMESİ
Bu şartname, Trabzon Valiliği koordinasyonunda Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezinde belirlenen kontenjan için öğrenci seçmek
amacıyla yapılacak olan sınavın, katılım şartlarını, sınav şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini
ve sınava ilişkin esas ve usulleri kapsar.

TANIMLAR
Merkez: Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi
Yazılı Sınav: Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezine öğrenci alımı için
yapılacak çoktan seçmeli sınavdır.
Mülakat Sınavı:

Yazılı sınav sonuçlarına göre belirlenen kontenjanın 3 katı kadar öğrenciye

yapılacak olan sınavdır.
AMAÇ


Merkezin misyon ve vizyonuna uygun öğrenci seçmek



Merkeze olan öğrenci ve veli ilgisini, talebini adil bir şekilde yönetebilmek



Öğrenci seçiminde şeffaf ve adil bir yöntem izleyebilmek



Öğrenci seçiminde objektifliği sağlayabilmek

HEDEF
Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezinde
eğitim öğretim görerek uluslararası ve ulusal düzeyde ülkemizi temsil edebilecek, projeler
geliştirilebilecek öğrencileri seçmek.

SEÇME SINAVININ DAYANAĞI
Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik
Üniversitesi tarafından imzalanan Kodlayap Projesi protokolüne dayanarak yazılı sınav ve mülakat
sınavı gerçekleştirilmektedir.

KAPSAM
Bu şartname, Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon Bilgisayar
Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezine öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan sınavın, katılım
şartlarını, sınav şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini ve sınava ilişkin esas ve usulleri kapsar.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü-Strateji Geliştirme Ar-Ge 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.



Sınava katılacak öğrencilerin başvurularını 20 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar
trabzonarge.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapmak/yaptırmak.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI


2017/2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi
veya özel okulların 4 ,5,6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenci olmak.



20 Nisan 2018 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, mazereti olsa dahi sınava
giremeyenlere ek bir sınav hakkı tanınmayacaktır.
2. Öğrenci seçme sınavı soruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi
himayesinde oluşturulacak komisyon tarafından seçilip sınav merkezlerine 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:


Çoktan seçmeli (4 seçenekli) sorulardan oluşacaktır.



Bilgisayar okuryazarlığı, bilgi işlemsel döngü, algoritmik düşünme becerisi alanlarından
toplam 50 soru yer alacaktır.



Sınav süresi 75 dakikadır.

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. Her soru 2 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.
8. Sınavda yanlış cevap doğru cevapları götürmeyecektir.
9. Belirlenen kontenjan doğrultusunda en yüksek puandan başlayarak öğrenciler sıralanacaktır. Son
kontenjan için puan eşitliği halinde; eşit puanda olan öğrenciler mülakata davet edilecektir.
10. Belirlenen kontenjanın üç katı kadar öğrenci mülakata davet edilecektir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI TAKVİMİ
Başvuru Yeri/Şekli: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi resmi sitesi trabzonarge.meb.gov.tr
adresinden online yapılacak olup belirtilen süreler içerisinde başvuru yapmayan kişiler sınava
katılamayacaktır.
Başvuru tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi tarihinde başlayıp 20 Nisan 2018 Cuma günü mesai saati
bitiminde sona erecektir. (Belirlenen tarih dışında herhangi bir başvuru alınmayacaktır.)
Yazılı Sınav tarihi: 29 Nisan 2018 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 25 Nisan 2018 Çarşamba günü trabzonarge.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup,
sınav giriş belgesi, trabzonarge.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
birimi resmi internet sitesi trabzonarge.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak olup resmi duyuru
niteliği taşıyacaktır.
İTİRAZ SÜRECİ
Sınav Sorularına ve Sonuçlarına itiraz:


İtirazlar 2 Mayıs 2018 tarihlerinde, 08.00’de başlar ve 3 Mayıs 2018 günü 17.00 itibariyle
sona erer. (İtirazlar ekteki matbu dilekçe doldurularak bilgi@trabzonbbkm.gov.tr adresine
gönderilerek yapılacaktır.)



Sınav sorularına itiraz sonuçları 4 Mayıs 2018 Cuma günü açıklanır ve ilgililere duyurulur.
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Mayıs

Pazartesi

mülakata

alınacak

öğrencilerin

kesin

sonuçlarının

ilanı

trabzonarge.meb.gov.tr ’den yapılacaktır.
MÜLAKAT SINAVI SÜRECİ
9. ve 10. Maddedeki hususlara göre mülakat sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler için;
Mülakat Sınavı Takvimi:


11 Mayıs Cuma günü, Mülakat Randevularının Duyurulması



21-25 Mayıs 2018 arası Mülakatların Yapılması.



31 Mayıs 2018 Perşembe günü mülakat sonuçlarının ilan edilmesi, kesin kayıt listesi ve
yedek kayıt listelerinin ilan edilmesi.



Mülakat sınavına katılmayan öğrenciler, seçilme haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Kesin Kayıtların Yapılması


4 Haziran Pazartesi başlayıp, 8 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar, Trabzon
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezinde yüzyüze yapılacaktır.



11 Haziran Pazartesi günü kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci kaydı
yapılır.

Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yürütülecektir.
Adres:

İnönü Mah. Trabzonspor Bulvarı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Binası, Trabzon

Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi, Ortahisar, TRABZON
İletişim: 04622235552- 15

e-posta: bilgi@trabzonbbkm.gov.tr

web: trabzonarge.meb.gov.tr

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………….......................... okulu

…/… sınıfı ……… nolu öğrencisiyim.

Müdürlüğünüzce, Trabzon Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezinde 2018 / 2019
Eğitim Öğretim yılında öğrenim görmek üzere öğrenci seçmek amacıyla 29 Nisan 2018
tarihinde gerçekleştirilen sınavda soruların/sonuçların hatalı olduğunu düşünüyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
(İtiraz sebebinizle ilgili kutucuğa x koyunuz)
…../…../..…/…./ numaralı sorularda hata var
Optik okuma sorunu var
Diğer sebepler (açıklayınız)
…./…./2018
İmza
Adı Soyadı:

Öğrenci Tc Kimlik No

:

Veli Telefon Numarası

:

E-Posta

:

Tebligatın e-posta olarak gönderilmesini kabul ediyorum.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlar 3 Mayıs 2018 mesai saati bitimine
kadar bilgi@trabzonbbkm.gov.tr adresine mail yoluyla
dilekçelerine cevaplar e-posta yolu ile gönderilecektir.

yapılacaktır.

Asıl sonuçlar trabzonarge.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

İtiraz

