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SINAV YÖNERGESİ
(Türkiye Final Sınavı: 13 Mayıs 2017)

Sınav Gözetmenleri için yönerge:
*Sınav süresi tüm sınıflar için 75 dakikadır.
*Sınavda tüm sınıflar için 4 puanlık 10 soru ve 6 paunlık 10 soru olmak üzere toplam
20 soru bulunmaktadır.
*Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.
*Sınav değerlendirilirken boş bırakılan her soru için öğrenciye 1,25 puan verilir.
*Sınava ilk 15 dk. dan sonra geç kalan öğrenciler alınmaz.
*Son 15 dk. dan itibaren öğrenci çıkışı yapılmayacaktır.
*Sınıfta en son iki öğrenci kalması durumunda her ikisi de sınavı birlikte bitirir.
*Sınavda öğrenciler cep telefonu veya farklı bir elektronik cihaz, hesap makinası
bulunduramazlar. Cep telefonları yanında olan öğrenciler sınav süresince telefonlarını kapalı
bir şekilde gözetmen öğretmenin belirlediği bir yere bırakmalıdır.
*Öğrencilerin Cevap anahtarında bulunan “TC Numarasının son 6 basamağı” ve “Okul Kodu”
bölümlerini doldurdukları sınav sırasında kontrol edilmelidir. Eksik doldurulan cevap
anahtarlarından gözetmen öğretmenler sorumludur.
*Sınav bitiminde öğrencilerin cevap anahtarları ile birlikte Sınav kitapçıkları da toplanır.
*Cevap anahtarında istenen bilgileri doldurmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
*Optik formlar kurşun kalem ile doldurulur.
*Soru çözümleri kitapçık üzerine gerçekleştirilir. Ek bir kağıda ihtiyacı olan öğrencilere
gözetmen öğretmen tarafından kağıt temin edilebilir.
*Öğrenciler gözetmen öğretmenlerin belirtiği yerlerde sınava girecektir. Gerekli durumlarda
gözetmen öğretmenler yer değişikliği yapabilirler.
*Sınavda kopya girişimi ve benzeri durumlarda sınavlar geçersiz sayılacaktır.
*Sınav soruları Kanguru Matematik Türkiye’nin yazılı izni olmadan kopyalanamaz.
Fotoğrafı çekilemez, çoğaltılamaz. Yapanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR

1. Öğrencilere sınav kitapçıklarını ve optik formları dağıtınız.
2. Öğrencilere işaretlemeleri gereken OKUL KODUnu hatırlatınız
3. Öğrencilere işaretlemeleri gereken TC Numaralarının son 6 basamağını hatırlatınız.
4. Öğrencilere, Kitapçıkları üzerine de isimleri yazmaları gerektiğini hatırlatınız.
5. Sınavı zamanında başlatmalı ve zamanında bitirmelisiniz.
6. Sınavda öğrenciler sorular hakkında soru soramazlar.
7. Sınavdan sonra öğrencilerden optik formları ve Sınav Kitapçıklarını toplamalısınız.
8. Yanlış soruların doğru soruları götürmediğini hatırlatarak, boş sorular için 1,25 puan
alacaklarını açıklayınız.
9. Sınava katılan öğrencilerin sertifikalarını aldıklarından emin olunuz.
BOL MATEMATİKLİ GÜNLER DİLERİZ.

SINAV YERLERİ KURUM KODLARI
Adana: 0101

Ankara (10.00 Sınavı) : 0601

Afyonkarahisar: 0301

Antalya: 0701

Ankara (15.00 Sınavı) : 0602

Denizli: 2001

Bursa: 1601

Eskişehir: 2601

Diyarbakır: 2101

İstanbul Yeditepe Ünv. : 3402

Gaziantep: 2701

İstanbul Beşiktaş: 3403

İstanbul İTÜ : 3401

İzmir (14.30 Sınavı): 3502

İzmir (10.00 Sınavı): 3501

Kayseri: 3801

Kahramanmaraş: 4601

Kocaeli: 4001

Kırşehir: 4001

Malatya: 4401

Konya: 4201

Muğla Marmaris: 4801

Manisa: 4501

Sakarya: 5401

Muğla Bodrum: 4502

Tekirdağ Çorlu: 5901

Samsun: 5501

Trabzon: 6101

