


 Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü saat 09:30 ve 11:30’da iki oturum 
halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. 

 

 Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75  dakika; 
ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak  ve süresi 80 
dakika olacaktır. 

 
 Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, sayısal  bölümde ise Matematik ve 
Fen Bilimlerinden sorular  yöneltilecektir. 

 



09:30 
11:30’ 

45 dk. ara 



Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınav için öğrencilerden 

başvuru alınmamış, tüm 8. sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından 

merkezi olarak yerleştirme yapılmış ve tüm öğrencilerin kendi 

okullarında sınava girmesi sağlanmıştır.  

 

Ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli sebeplerle ilimize/ilçemize gelen ve 

pandemi nedeniyle geri dönemeyen öğrencilerin başvuruları il/ilçe 

sınav yürütme kurulları tarafından alınarak şu an oturdukları adrese en 

yakın okullardaki yedek salonlarda sınava girmeleri sağlanacaktır. 

 

Bu öğrenciler yedek salon evrakıyla sınava alınacaktır. (Kimlik fotokopisi 

ekle, tutanak tut! ) 



Fotoğraflı sınava giriş belgeleri, e-Okuldan çıkarılarak okul müdürlüklerince 

imzalanıp mühürlendikten sonra sınav günü öğrencilerin sınava girecekleri 

salon ve sırada hazır bulundurulması gerekmektedir. 

 

Sınav öncesi öğrencilere veya velilere dağıtımı yapılmayacağından 

öğrenciler sınava gelirken yanlarında getirmeyeceklerdir. 

 

Sınav görevlileri MEBBİS>Sınav İşlemleri Modülü> Sınav Görevlerim 

ekranından Sınav Görev Kartlarını çıktı alarak mutlaka yanlarında 

getirecektir. 

 

 



  Sınavdan en az 1 saat önce görevli olduğunuz okulda bulunmanız 
ve sınav öncesi salon görevlilerine yönelik yapılacak  toplantılara 
mutlaka katılmanız gerekmektedir. 

 
 Cep telefonları ile sınav binalarına girmek KESİNLİKLE yasaktır. 
 
 Bina komisyonu ve hizmetliler de dahil hiçbir sınav görevlisinde cep 

telefonuna müsamaha gösterilmeyecektir. 
 

 Sınav salonlarında görev yapan salon başkanları ve gözetmenler steril 
eldiven kullanacaktır. 
 

 İmzalanacak evraklarda kalem alışverişi olmaması için sınava 
gelirken kendi tükenmez kaleminizi yanınızda getirmeniz uygun 
olacaktır. 













 Öğrenciler,  

Geçerli kimlik belgesi; 

T.C. kimlik numaralı nüfus  cüzdanı veya T.C. kimlik kartı 

Geçerlik süresi devam  eden pasaport, 

Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri  Bakanlığı Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen  geçerlik süresi devam eden resimli, 

mühürlü yabancı kimlik  belgesi, ikamet izin belgesi, çalışma izin 

belgesi,)  

Geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi  

kontrol edilerek sınava  alınır. 

 Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler  sınava 

alınmayacaktır. (15 yaşından büyüklerin T.C Kimlik  numaralı nüfus 

cüzdanlarında fotoğraf bu sınav için aranmayacaktır.) 



 Yedek salon görevlileri için yedek salon poşeti öğrenci gelmeden 
kesinlikle açılmayacaktır. Gelen hiçbir öğrenci olmazsa teslim 
alındığı gibi teslim edilecektir. 

 Yedek salon sınav evrakı kullanıldığında durum mutlaka salon sınav 
tutanağına işlenecektir. 

 Ayrıca yedek salonda sınava alınan öğrencilerin geçerli kimlik  
belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir. 

 Açık ortaokul öğrencileri Bakanlığımız tarafından rastgele okullara 
yerleştirilmiştir. Bu öğrenciler kendileri sınav giriş belgesini çıkarıp 
gelecektir.  

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde,  kimlik 
bilgilerinin yanında sınavda alacağı tedbir hizmeti yer alacaktır. 



 Adayların sınav sonunda salon ve okuldan çıkışları sırasında sosyal 
mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma 
oluşmasını engelleyecek önlemler YEDEK SALON GÖREVLİLERİ 
tarafından alınmalıdır. 

 

 Sınav salonları her oturum sonrası pencereler açılarak havalandırılmalıdır. 

 

 Birinci oturum ile ikinci oturum arasında 45 dakikalık ara verilecek olup, 
arada öğrenciler YEDEK SALON GÖREVLİLERİ kontrolünde okul 
bahçesinde veya yağışlı olması halinde bina içinde uygun alanlarda 
dinleneceklerdir. 





 Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde  hazır 

bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı  tarafından 

yapılacak toplantıya mutlaka katılır. 

 

 Salon başkanı görevli olduğu salona ait sınav güvenlik poşetini  ve 

öğrencilerin sınav sürelerinin yer aldığı salon yoklama  listesini 

tutanakla teslim alır. 

 Gözetmen, görevli olduğu salona giderek öğrencileri karşılar. 



› Cevap kâğıdındaki ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların  aynı olması 

gerekmektedir. Farklı fotoğrafların kimlik kontrolü  ayrıntılı bir şekilde 

yapılmalıdır. 

› Öğrenciler, fotoğraflı-onaylı “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen  salonda 

kendi sıra numarasında oturur, gerektiğinde  öğrencinin yerini değiştirme 

yetkisi salon başkanına aittir. 

› Öğrencinin sınav giriş belgesinde ve salon aday yoklama listesinde belirtilen  

süreleri göz önünde bulunduracak ve öğrencileri sınav  salonunda bu 

süreden fazla bulunmamasına dikkat edecektir. 



› Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra  salon başkanı 

sınav güvenlik poşetini öğrencilerin gözü  önünde ve sınavın başlamasına 

yaklaşık 15 dakika kala açar. 

› Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının ve cevap  kâğıtlarının 

kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde  bunu tutanakla belgeler. 

› Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları  yüksek sesle 

okur, öğrencilerin sorularını cevaplar ve  öğrencilerle sınav süresince 

gerekmedikçe konuşmaz. Öğrencileri heyecanlandıracak cümleler 

kurmaz. 



› Öğrencinin cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerinde hata  varsa, cevap kâğıdı 

kullanılamayacak durumdaysa, cevap  kâğıdında baskı hatası varsa ya da 

öğrencinin adına  düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa, sınav 

başlamadan  önce salon görevlileri tarafından tutanak hazırlanır. Bu  

öğrenciye yedek cevap kâğıdı verilir.  

› Yedek  cevap kâğıdında öğrenci bilgileri boş olacağı için bu bilgiler  öğrenci 

tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan  yedek cevap kâğıdının 

doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı  salon görevlilerince kontrol edilir. 



Öğrenciye verilen yedek cevap kâğıdında öğrenci bilgisinin  yer aldığı 

bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan  öğrenci ile birlikte salon 

görevlileri de sorumlu olacaklardır.  

 

Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevapların optik  okuyucular tarafından 

yanlış cevap olarak  değerlendirileceğini belirtir. 



Soru kitapçığına işaretlenen cevapların, cevap kağıdına işaretlenmediği 

takdirde değerlendirme işlemine alınmayacağını söyler. 

Öğrenciye ait onaylı sınav giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki  basılı 

öğrenci bilgilerini kontrol eder. 

Soru kitapçığı türü ile cevap kâğıtları üzerinde kitapçık türünü  kontrol 

eder ve salon öğrenci yoklama listesine gerekli  kodlamaları yapar. 



Bina Sınav Komisyonu 

tarafından her salon başkanına 

birer adet verilecek EK-2 Salon 

Görevlileri Sınav Uygulama 

Formu (KONTROL LİSTESİ) 

üzerinden yapılacak işlemler 

kontrol edilerek onaylanacak, 

bu form sınav bitiminde Bina 

Komisyonuna alındığı gibi elden 

teslim edilecektir.  



 Sınav anında yanında (kullanımı doktor raporu ile belirlenen  hasta veya 

engellilere ait cihazlar hariç) çanta, cep  telefonu, telsiz, radyo, saat, 

bilgisayar, kamera ve benzeri  iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri 

aktarma cihazları,  kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, 

küpe,  bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik  ve/veya 

mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap  makinesi, kâğıt, kitap, defter, not 

vb. dokümanlar, pergel,  açıölçer, cetvel vb. araçlardan herhangi birini  

bulunduranların sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için  tutanakla geçersiz 

sayılacaktır.  



Sınava girmeyen öğrencilerin, salon öğrenci yoklama listesinde isimlerinin 

karşısına SİLİNMEYEN KALEMLE “GİRMEDİ” yazar ve cevap  kâğıdındaki 

“SINAVA GİRMEDİ” kutucuğunu KURŞUN KALEMLE kodlar. 

Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve  cevaplarını kodladığını 

kontrol eder. 

Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı  çıkmasına izin vermez, 

zorunlu durumlarda öğrenciye  koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu 

durumda  öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen  olmadan 

salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz,  soru kitapçığı ve cevap kâğıdını 

beraberinde götürmesine  izin vermez. 



• Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav  

binasına gelen öğrenciler sınava alınacak ancak, bu  öğrencilere ek 

süre verilmeyecek, ilk 15 dakikadan sonra  gelen öğrencileri sınav 

binasına alınmayacaktır. 

 

• Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika 

kala öğrencilerin sınav salonundan  çıkmasına izin verilmeyecektir. 

 

• Öğrenciler sınav başladıktan sonra ve sınav süresince maskelerini 

çıkarabilecektir. 



› Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya  çektiği belirlenen 

öğrenciyle ilgili tutanak düzenler. Bu  tutanağı sınav güvenlik poşetine 

koyar. Bu durumda olan  öğrencilerin sınava devam etmelerine ve 

sınavın ilk 30 dakikası  tamamlanmadan sınav binasından ayrılmalarına 

izin verilmez. 

› Sınav bitimine 15 dakika kala ve 5 dakika kala öğrencileri "15  

DAKİKANIZ KALDI" , “5 (BEŞ) DAKİKANIZ KALDI” şeklinde uyarır. 

› Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki salon başkanı ve  gözetmenin kontrol 

ettiğine dair bölümü silinmeyen kalemle imzalar. 





› Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kâğıtlarını ve soru  kitapçıklarını 

öğrencilerden teslim alır, salon öğrenci yoklama  listesi ile karşılaştırarak 

eksik olup olmadığını kontrol eder. 

› Sınav evrakını teslim eden öğrenciye, salon öğrenci yoklama  listesini 

KURŞUN KALEMLE imzalatır. (Bu işlemi sınav  başlamadan önce ya da 

sınav sırasında yapmaz). 

› Cevap kâğıtlarını, salon öğrenci yoklama listesini ve varsa  diğer evrakını 

(tutanak vb.) (soru kitapçıkları ve sınav giriş  belgeleri hariç) sınav 

güvenlik zarfına yerleştirir. 



› Salondan çıkmadan sınav  güvenlik zarfının ağzını kapatır. Tereddüt 

yaşanıyorsa Bina Sınav Komisyonundan yardım istenir. 

› Ağzı kapalı sınav güvenlik zarfını, soru kitapçıkları ve Salon 

Görevlileri Sınav Uygulama Formu(KONROL LİSTESİ) dışarda 

kalacak şekilde bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. 

› › Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek  varsa 

unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna  teslim eder. 

› › Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak, 07 Haziran 2021 Pazartesi 

gününden itibaren isteyen öğrenciye verilecektir. 



Sınav Ücret Tahakkuk İşlemleri 

• Bu sınavda görev yapacak bina sınav komisyonu başkan ve üyeleri, 

salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ile yedek 

salon görevlilerine ait iki oturum sınav ücretleri Haziran ayı ek dersleriyle 

birlikte Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) 

ödeneceğinden sınavdan sonra kadronuzun bulunduğu okul/kurum 

müdürlüğünü ücret için bilgilendirmeniz gerekmektedir. 

 

• Sınav görevine geç kalan ya da gelmeyen öğretmenin sınav öncesi okulda 

olması gereken saatten sonra aldığı rapor geçersiz olacaktır. 

 



DİKKAT!!! 
Lütfen topuklu, ses çıkaran ayakkabı giymeyiniz. 

Sınavdan 1 saat önce yapılacak toplantıya mutlaka zamanında gidiniz. 

Cep telefonu ile sınav binasına girmek için ısrar etmeyiniz. 

Sınav esnasında görevli arkadaşınız ile konuşmayınız. 

Öğrencilerin birbirlerinden araç-gereç alışverişi yapmasına 

KESİNLİKLE müsaade etmeyiniz. 

Gerektiği durumlarda mutlaka kendi elleriniz ve öğrencilerin ellerini hemen 

dezenfekte ediniz. 

 



DİKKAT!!! 
Görev yerinizden ayrılmayınız. 

Sınıf içerisinde çok gezmeyiniz. 

Sorular hakkında yorum yapmayınız. 

Öğrencilerin başında uzun süre beklemeyiniz. 

Sınav bitince cevap kağıtlarını mutlaka sayarak poşete yerleştiriniz. (ÇOK 

ÖNEMLİ, GERİ DÖNÜŞÜ YOK) 

Poşeti doğru kapatınız, tereddüt yaşıyorsanız mutlaka komisyondan 

yardım isteyiniz. 



2021 Merkezi Sınavda (LGS) tüm sınav 

görevlilerimize başarılar dileriz. 

Sınav sonrasında herhangi bir öğrencinin veya kendi mağduriyetimize yol 

açmamak; inceleme, soruşturma ve sınav görev yasaklarıyla karşı karşıya 

gelmemek için lütfen dikkat edelim ve kurallara uyalım! 


