
2019 Yılı Merkezi Sınav Görevlendirme İşlemlerine  

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dikkat Edeceği Hususlar 

 

1- Bölge sınav yürütme komisyonunca, Bina sınav sorumluları ve Bina Sınav 

Komisyonu Başkanlarının katılımı (Okul Müdürleri) ile 2019 Yılı Merkezi 

Sınav hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır,  

2- İki oturuma ait sınav güvenlik kutuları; tek seferde sınav yapılacak binalara 

götürülecek ve sınavdan sonra geri getirilecektir. Sınav güvenlik kutularını 

binalara götürüp-getiren görevlilere tek oturum ücreti ödenecektir, 

3- Sınav güvenlik kutuları her oturumdan önce, oturum saatine uygun olarak salon 

başkanlarının huzurunda açılacak ve poşetler kapalı olarak salon başkanlarına 

teslim edilecektir,  

4- Birinci oturum başlangıç saati: 09:30 , Bitiş saati: 10:45  

Sınav Süresi 75 dakika, Görevlilerin Binaya Geliş Saati En Geç 08:30 

5- İkinci oturum başlangıç saati: 11:30 , Bitiş saati: 12:50  

Sınav Süresi 80 dakika, Görevlilerin Binaya Geliş Saati En Geç 10:30  

6- Sadece ikinci oturumda görevi bulunan personel sınav saatinden bir saat önce 

(10:30) sınav yapılacak binaya geleceğinden, Bina sınav komisyonunca bu 

görevlilere yönelik ayrıca bilgilendirme toplantısı yapılacaktır, 

7- İki oturumda farklı binada görevlendirilen öğretmenlere ait bilgiler e-posta ile 

ilgili milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Milli eğitim müdürlüklerince, 

iki oturumda farklı binada görevli olan personelin  görevlerinden biri iptal 

edilerek tek binada görev alması sağlanacak. İptal edilen görevler için, aynı 

personel iki farklı binada görev almayacak şekilde yeni görevlendirme 

yapılacaktır. 

8- Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Diyarbakır Kars, Hakkari, 

Mardin, Muş, Siirt Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır 

illerinde sınav yapılacak binalarda  2 (iki), diğer illerde ise 1 (bir) bina güvenlik 

görevlisi görevlendirilecektir, 

9- Bölge sınav koordinasyon kurulu, Bölge sınav yürütme komisyonu ve destek 

görevlileri günlük çoklu oturum ücreti alacağından her iki oturum için aynı 

isimlerden ve ortak oluşturulacaktır. 

10- Sınav yapılacak binalarda her iki oturum için de aynı kişilerden oluşan Bina 

sınav komisyonu oluşturulacaktır, 

11- Sınav merkezindeki her 3 (üç) okula bir (1) kişi Bina sınav sorumlusu olarak 

görevlendirilecektir. 

12- MEBBİS görevli girişleri 20 Haziran 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine 

kadar uzatılacaktır. 

 

 


