
SINAV GÖREVLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI 
 
      25-26 Kasım 2015  Çarşamba günü üç ders 1. oturum saat 09:00’ da, Perşembe  günü üç 

ders 2.oturum saat 09:00 ’da olmak üzere  2 oturum halinde listede isimleri yazı 18  sınav 

merkezi okulda TEOG  Sınavları yapılacaktır. 

 Bu nedenle eşleştirilen Okul Müdürlerimizin ; 

            1) Listelerde belirlenen kontenjan kadar okul yönetici ve öğretmenlerden 

görevlendirme yapılıp ilgililere tebliğ etmeleri, 

 2) Okulların öğretmen durumuna göre kontenjanlar ayarlanmış olup yinede öğretmen 

yetmemesi halinde kendi ortaokul veya ilkokul bölümlerinden görevlendirme yapılacak ( 

Ücretli Öğretmenlere görev verilmeyecektir.) başka okullardan  kesinlikle görevlendirme 

yapılmayacak ve kontenjan kadar öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır. 

 3) Rehber Öğretmenler kendi okullarında görevlendirildiklerinden listeye 

eklenmeyecektir.  

4) Branş öğretmeni görevlendirilirken  25 Kasım 2015 tarihli oturum için Türkçe, 
Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,  26 Kasım 2015 tarihli oturum için Fen ve 
Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil Öğretmelerine görev verilmeyecektir. 

 
 5) Görev alacak yönetici ve öğretmenlerin  ekli EXCEL dosyasına işlenerek 

saruhanli45@meb.gov.tr adresine ayrıca ıslak imzalı İmza sirküsünüde elden 17/11/2015 

günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Bilgisayar Sınav Hizmetleri Bürosuna teslim 

edilecektir. 

 6) Sınav evraklarının sevki sınav günü erken saate başlayacağından herhangi bir 

gecikmeye sebep olunmaması için  Bina Sınav Komisyonları Sınav Merkezi Okulu sınav 

günleri saat 07:00’ de açık bulundurmaları  

 7) Görevlendirilen öğretmenlerin sınav saatinden bir saat önce görevlendirildikleri 

sınav merkezi okulda hazır bulunmaları  

 8) Sınav Merkezi Okul Müdürlerinin Sınavlarda dikkat edilecek hususlar yazısını 

oturumlardan bir saat önce yapılacak sınav toplantısında sınavda görev alacak yönetici ve 

öğretmenlere imza karşılığı bilgilendirmesi, 

 9) Bakanlığımız 2015/11 sayılı genelgesinin 8. maddesi gereğince; sınavların 

yapılacağı günlerde sınav merkezi okullarda   ders yapılmayacaktır. Ancak sınavlarda görevli 

olmayan o okulun öğretmenleri de ( o gün dersi olan) sınavın yapıldığı gün en geç saat 08:30’ 

da okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan 

öğretmenler okuldan ayrılabilirler. 

10)   Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenler: 
                a) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı                     
sağlamak, Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat etmek, Sınav görevi                    
bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını  sağlar. 
  Gereğini rica ederim. 
 
                                                                                                         Bülent TEKİN 
                                                                                                         Şube Müdürü  


