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1- GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1.1  Amaç 
Eğitim ile öğrencilere Kodlama ve Robotik konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

 

1.2  Kapsam 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm resmi-

özel ilkokul 3 ve 4.sınıf ile ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarda öğrenim gören 5 ve 6. Sınıf 

öğrencilerini kapsamaktadır. 

 

2- BAŞVURU İŞLEMLERİ VE SINAV TAKVİMİ 

 

Başvuru Tarihleri 
 6-10 Ocak 2020 

Sınav Tarihi ve Saati 
9 Şubat 2020 Pazar – 10:00 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması 
17 Şubat 2020 Pazartesi 

Sınav Yeri ve Adresi 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 

Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi No: 71  

Tlf: (452) 323 1296 

 

 

2.1  Sınava Başvuru 

2.1.1. Sınav başvurusu, bizzat öğrenci velisi tarafından,  “Yazılı Dilekçe” ile öğrencinin kayıtlı 

olduğu Okul Müdürlüğüne yapılacaktır.  

2.1.2. Sınav Son başvuru Tarihi 10 Ocak 2020 Cuma saat 17.00 ‘e kadardır. Bu tarihten sonra 

yapılan sınav başvurusu kabul edilmeyecektir. 

 

2.2  Alınacak Öğrenci Kontenjanı 

Aşağıdaki tabloda belirtilen sınıf seviyeleri ve kontenjanlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 

geçerlidir. 

 

 

SINIF DÜZEYİ 

 

ASİL KONTENJAN 

 

YEDEK KONTENJAN 

3. Sınıf  

(2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı) 
15 15 

4. Sınıf  

(2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı) 
15 15 

5. Sınıf  

(2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı) 
15 15 

6. Sınıf  

(2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı) 
15 15 
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3- ÜNYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAPACAĞI İŞLEMLER 

3.1 . Sınava başvuran adayların sınav şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmek, uygun olan 

adayların sınava girecekleri salonları tespit etmek. 

3.2 . İlçe Düzeyinde sınav yürütme ekibi oluşturarak sınavların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda 

yapılması için gereken tedbirleri almak. 

3.3 . Sınav sonuçlarını öğrenci ve velilere duyurmak. 

 

4- BAŞVURU ŞARTLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

4.1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 3 ve 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile Ortaokul ve 

İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6.sınıfta öğrenim gören öğrenciler yapılan sınava başvurabilirler. 

4.2. Yazılı sınav, Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilecektir. 

4.3. Yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerin tespiti ve kurs tarihleri Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından planlanarak öğrenci ve velilere duyurulacaktır. 

4.4. Her aday sınav başvurusu yaparak bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş 

olan hususları kabul etmiş sayılır. 

4.5. Yazılı sınava başvuruda bulunacak adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları okul 

bünyesinde kurulan Sınav Yürütme Kurulu tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir. 

 

     Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar 

4.5.1. Öğrenci bilgilerinin e-okul sistemiyle uyuşmaması 

4.5.2. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin başvuruları 

4.5.3. Başvuru süresi içinde yapılmayan talepler 

 

5- SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 

5.1. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm 

resmi-özel ilkokul 3 ve 4.sınıf ile ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarda öğrenim gören 5 ve 6. Sınıf 

öğrencileri için 9 Şubat 2020 Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda Saat: 10:00’da yazılı 

Sınav yapılacaktır. 

5.2. Yazılı sınavda adaylara ilkokul 3 ve 4. Sınıflar için toplam 15 soru sorulacaktır. 

5.3.Yazılı sınavda adaylara ortaokul 5 ve 6. Sınıflar için toplam 20 soru sorulacaktır. 

5.4. Sınav süresi 40 dakikadır. 

5.4. Sınavın başlama saatinden sonra gelen öğrenciler için ayrıca ek süre verilmeyecek ve bu 

öğrencilerin sınavları da zamanında başlayan öğrencilerle beraber bitecektir. 

5.6. Katılımcıların sınava T.C. Kimlik Belgesi/Pasaport ile girmesi zorunludur. 

5.7. Sınavlarda çıkacak sorular; çoktan seçmeli test şeklinde olup yanlış cevap sayısı doğru cevap 

sayısını etkilemeyecektir. 

5.8. Sınav güvenliği konusunda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi güvenlik 

kuralları geçerli olup, güvenliği ihlal eden aday öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmez ve 

durumu bu kapsamda olan aday öğrencilerin sınav evrakı değerlendirme işlemine alınmaz.  

5.9. Sınavda çıkmış herhangi bir soruya itirazı olan velinin, sınavdan sonraki 2 gün içerisinde 

dilekçeyle İlçe Milli Eğitim Ölçme birimine iletilmek üzere okul idaresine başvurması gerekmektedir. 
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5.10. Yazılı sınavın değerlendirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturacağı Sınav Yürütme 

Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. 

5.11. Değerlendirmelere yapılan itirazlar, sonuçlar açıklandıktan sonra iki gün içerisinde Sınav 

Yürütme Kuruluna yazılı olarak bizzat yapılacaktır. Sınav Yürütme Kurulu yapılacak itirazlara 

nihai kararı verecek olan mercidir. Sınavın biçimi ve değerlendirilmesi tamamen kurulun yetkisi ve 

takdiri dâhilindedir.  

5.12. Sınav Yürütme Kurulu tarafından sınav sorularında bilimsel, pedagojik ve teknik bir hata tespit 

edildiği takdirde o soru sınav değerlendirmesinin dışında tutulur ve adayların puan ve hak kaybına 

uğramamaları sağlanır.  

5.13. Sınav şartlarına uymadığı tespit edilen öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik 

dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarla ilgili son kararı verme 

yetkisi “Sınav Yürütme Kuruluna” ait olup alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır. 
 

 

6- YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

6.1. Kesinleşen Sınav sonuçları 17 Şubat 2020 Pazartesi günü öğrencilerin kayıtlı olduğu okul 

müdürlüklerine gönderilecektir. Okul müdürlükleri tarafından da sınav sonuçları ilgili öğrenci ve 

veliye tebliğ edilecektir. Sınav soruları derslerde çözülmeyecek, sonuçlar hiçbir şekilde okulların 

duyuru panolarına asılmayacak, okulların internet sitesinde, sosyal medyada ve diğer platformlarda 

kesinlikle yayınlanmayacaktır.  

6.2. Asil kayıt hakkı kazandığı halde kurslara katılmaktan vazgeçen adayların yerine yedek kayıt 

listesinden puan üstünlüğüne göre ve ilgili komisyonun kararı doğrultusunda öğrenciler asil kayıt 

listesine seçilecektir.  

6.3. Sınav sonucunda ilkokul ve ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu düzeyinde 15’er kişilik asil ve yedek 

listeler ilan edilecektir. 

6.5. Asil listelerde son sıradaki öğrenci ile aynı puanı paylaşan öğrenciler olursa sıralama, sırası ile bir 

önceki yılın yılsonu başarı ortalamasına (YBO) göre yapılacaktır. Buna rağmen eşitlik bozulmazsa, 

sıralama doğum tarihine göre yapılacaktır. Doğum tarihi daha küçük olan öğrenciler öncelikli 

olacaktır. Doğum tarihleri de aynı ise kura çekilecektir. 

6.6. Yıl içinde çeşitli sebeplerle boşalan kontenjan için yeni bir sınav yapılmaz. Boşalan kontenjanlar, 

takip eden eğitim öğretim yılında önceden sınavda belirlenen yedek listeden doldurulur. 
 

7- SINAV VE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ 

7.1. Sınav soru kitapçıkları uygulamanın tamamlanmasından sonra sınava katılan öğrencilere istekleri 

doğrultusunda verilir.  

7.2.  Sınav uygulamasında aday öğrenciler tarafından kodlanan kişisel bilgiler (kimlik ve iletişim 

bilgileri) ve değerlendirme sonrasında oluşan başarı bilgileri güvenli bir şekilde saklanır ve üçüncü 

taraflarla kesinlikle paylaşılmaz. 

7.3.  Sınava katılan adayın kendi yerine başkasını sınava soktuğu ve bu durum tespit edildiği takdirde 

sınavı geçersiz sayılır ve kayıt haklarını kullanamaz. 

 

8- KAYIT İŞLEMLERİ 

8.1. Bu sınavda asil listede kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları, 24-28 Şubat 2020 tarihleri 

arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra kayıt yaptırmayan öğrenci ve veliler herhangi bir hak iddia 

edemez. 

8.2. Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayanlar olursa, yedek listede kayıt hakkı 

kazanan öğrencilerin kayıtları, 2 Mart 2020 tarihlerinden itibaren bu kılavuzun 6.3.maddesinde 

belirtilen usule göre yapılacaktır. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

  Adres  Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaledere Mah. Hükümet Konağı 3. Kat 

Ünye / ORDU  

  Telefon                    0 (452) 323 11 26 / 323 28 97 

   Belgegeçer     0 (452) 323 58 25 

@  E-Posta    unye52@meb.gov.tr 

  Web    http://unye.meb.gov.tr/ 

 

 

UYARI: 

Sayın Veliler ve Öğrenciler! lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Sınava giren her bir öğrenci ve 

velisi, sınav başvurusunu yapmakla birlikte işbu kılavuzu okuduğunu ve şartlarını aynen kabul ettiğini 

beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava katıldıktan sonra bu kılavuza itiraz edemez.  

http://unye.meb.gov.tr/

