
c;AR~I VE MAHALLE nsxctst ALIMI YAZILI SINA VINA GiRECEK
ADAYLARIN DiKKAT EDECEGi HUSUSLAR

Ortahisar Kaymakamligi Carsi Mahalle Bekci Sozlii Miilakattm kazamp 24/12/2017
tarihinde yazih smava girmeye hak kazanan 811 adaym smava giris yerleri belirlenmis olup
buna gore;
1- Aday numarasi 1 ve 565 (dahil) arasi olanlar (400 kisi) Aydmhkevler Mahallesi 609.
Sokak iizerinde bulunan Bener Cordan Ortaokulunda,
2- Aday Numarasi 566 ve 1161 (dahil) arasi olanlar (411 kisi) Fatih Mahallesi Fatih Cad.
iizerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde ( Fatih Lisesi) smava
gireceklerdir.

Adaylar smav giris belgelerini 21 ve 22 Arahk 2017 tarihlerinde rnesai saatleri
icerisinde Ortahisar i1ge Ernniyet Miidiirliigiinden bizzat irnza karsihgi alacaklardir,

Yazih Smav ile ilgili olarak;

- Smav saat: 1O.00'de baslayacak olup, siiresi 60 dakikadrr
- Adaylar smav salonlanna smavdan 60 dakika once saat 09.00'da almmaya

baslanacaktir .
- Sinava oziirlii veya oziirsiiz olarak girmeyenler smava girme hakkim kaybetmis

sayilacaktir. Bu nedenle adaylann smavdan en az 15 dakika once smav yerlerini alacak
sekilde hazir olmasi gerekrnektedir. Aynca smav basladiktan sonra smavm ilk ve son 15
dakikasmda smav salonundan 91k1~olmayacaktir.

- Smava giren adaym yarunda veya iizerinde kesinlikle cep telefonu, cagn cihazi, ses
kayit cihazi, hesap rnakinesi, kol saati, arac anahtan, rnanyetik kartlar gibi elektronik hicbir
cihaz ve aynca kesici, delici aletler ile sue unsuru teskil eden aletler bulunmayacaktrr.

- Smava katilacak personel yamnda tiikenmez kalern, yumusak kursun kalern,
kalemtiras ve silgi bulunduracaktir.

- Smava katilacak aday yamnda Sinav Giris Belgesi ile kendisini tamtrnaya yarayacak
niifus ciizdam, pasaport, gecici kirnlik belgesi veya siirucii belgelerinden birini
bulunduracaktir. Smava giris belgesi olrnayan adaylar smava ahnmayacaktir,

- Smava katilacak adaylann kirnlik bilgilerinin kontrolii smav baslamadan once ve
sinav esnasmda smav gozlemcileri tarafmdan yapilacagmdan smava katilacak aday smav
baslamadan once ve siiresince smav giri~ belgesi ile kendisini tamtrnaya yarayacak niifus
ciizdam, pasaport, ge9ici kirnlik belgesi veya siiriicii belgelerinden birini goriilebilir bir yerde
bul unduracaktlr.

- Kopya gekenler ile kopya giri~irninde bulunanlann, yerine bir ba~ka ki~inin smava
girdigi tespit edilenlerin, smav cevap kelgltlannm optik okuyucuda degerlendirilrnesi slrasmda
bireysel veya toplu kopya gektikleri tespit edilenlerin smavlan gegersiz saYllacak, aynca bu
ki~iler hakkmda yasal i~lern uygulanacaktlr.

- Smava katllacak aday kendisine verilen kitap91k ile optik formlan teslirn ahrken ve
teslirn ederken gozetrnenlerde bulunan yoklarna listesine irnza atacaktlf.

- Optik cevap formlanna yapllacak yanh~ kodlarnalardan adaym kendisi sorurnlu
olacaktlr.

- Yazlh smav sonu9lannda optik cevap formlanna yapllacak kodlarnalarda dogru
cevaplar puanlarnaya delhil edilecek, yanh~ cevaplar puanlarnaYl etkilerneyecektir.

- Yazlh smav sonu9lan Valilikl Kaymakarnhklann web sayfasl iizerinden
yaymlanacaktlf.

Adaylara onernIe duyurulur. 20.12.2017


