
GÖREVLENDİRME BELGESİ
(Bu belgeyi görev yapacağınız binaya girerken yanınızda bulundurunuz)

2020 Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Harita Bilgisi

SINAV GÖREV KODU: 256498
T.C. Kimlik No : 56695271652
Adı, Soyadı : VEDAT AKBULAK
Unvanı : ÖĞRETMEN
Görevi : Gözetmen
Sınav Tarihi : 27 Haziran 2020 ( Cumartesi )
Sınav Saati : 10.15 (En geç 08.15 'te görev yerinizde hazır bulununuz.)
Sınav Süresi : 165 dakika
GÖREV YAPACAĞI
Merkez : İSTANBUL 4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
Bina : PROF.DR. OSMAN ÖZTÜRK İMAMHATİP ORTAOKULU
Adres : YENİBOSNA MERKEZ MAH. ZİYA TAŞKENT SK. NO: 16
SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : KALENDERHANE MAH. PROF. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY SK. NO:20/21 TAŞODALAR BEYAZIT/İSTANBUL (İ.Ü. İLETİŞİM FAK. 

ARKASI) / FATİH
Telefon : 90 2125111811

DİKKAT: Sınav binasına saat 10.00'dan sonra hiçbir aday alınmayacaktır.

ÖNEMLİ UYARILAR
1. Sınav görevlileri, sınav günü Görevlendirme Belgesi, Sınav Görevli Kartı ve üzerinde 
T.C. Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya 
sınav günü itibarıyla geçerlilik süresi devam eden pasaport veya KKTC Kimlik Kartı veya 
Geçici Kimlik Belgesinin aslı veya Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların 
kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu 
belgeleri yanlarında bulundurmayan görevliler sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. 
Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler binaya giriş 
için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

2. Tüm sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte emniyet görevlileri 
tarafından elle ve dedektörle aranacak; görevlilerin yanlarında çanta, cüzdan, cep telefonu, 
saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; 
anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için 
kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım 
kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri 
uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi 
vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı 
gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik 
aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve 
kesici alet, ateşli silah ve benzer teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla, yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle (şeffaf pet şişe içerisinde 
bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri 
ve araçlar ile sınav binasına girmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Görevlilerin basit 
olmayan anahtarları Bina Yöneticisi tarafından belirlenen yere konulacaktır. ÖSYM 
Temsilcileri ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarının cep telefonları kapalı konumda 
Bina Yöneticisi tarafından belirlenen yere konulacaktır. Sınav binasında sadece Üst 
Koordinatör, ÖSYM Sınav Koordinatörü, Bina Sınav Sorumlusu ve Emniyet 
Görevlilerinde cep telefonu bulunur.

3. Tüm sınav görevlileri, görev yapacakları sınav binasına ÖSYM Sınav Uygulama 
Yönergesinde görevlerine ilişkin belirtilen saatlerden önce gelmelidir.

4. Tüm görevliler, Sınav Görevli Kartlarını sınav süresince yakalarında görünür bir şekilde 
takılı tutmalıdır.

5. Salon başkanı ve gözetmenler sınav binasına geldiklerinde Bina Sınav Sorumlusundan 
görev yapacağı salonu öğrenmeli, Görevli Listesini imzalayarak geldiği saati yazmalıdır. 
Bir sınav evrakı ait olduğu salonun dışına kesinlikle çıkarılmayacaktır.

6. Sınav görevine geç gelen veya gelmeyen kişilerin yerine yedek görevlilerden 
görevlendirme yapılacağından ilgili sınav günündeki mevcut görevleri iptal edilecek ve bu 
kişilerin durumu daha sonra ÖSYM tarafından ilgili mevzuata göre değerlendirilecektir.

7. Bir aday sınava giriş belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava alınacaktır. 
Adayın yeri kesinlikle değiştirilmeyecektir.

8. Görevlilerin sınav sırasında gazete, kitap, ödev veya sınav kâğıdı gibi şeyler okumaları 
kesinlikle yasaktır. Sınav görevlileri sınava gelirken giydiği ayakkabının, sınav salonunda 
dolaşırken ses çıkarmayacak ve adayları rahatsız etmeyecek şekilde olmasına dikkat 
etmelidir.

9. Sınav görevlileri, sınavın uygulanmasında yapılacak yanlışlıktan dolayı adayın 
uğrayacağı mağduriyetten sorumlu olacaktır.

10. Sınav görevlileri, değerlendirme raporlarını sınavdan sonra Görevli İşlemleri Sistemi 
(GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştıracaklardır.

11. http://gis.osym.gov.tr Internet adresinde bulunan ÖSYM SINAV UYGULAMA 
YÖNERGESİ sınavdan önce mutlaka okunmalıdır.

Buradan kesiniz. Sınav Görevli Kartınızı sınav süresince yakanızda takılı tutunuz.
!!! Görevli olduğunuz sınavın sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi konusunda sınav 
görevlilerimize önceki sınavlarımızda olduğundan fazla 
sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda Sınav Uygulama 
Yönergesinde tanımlanan görevlere ek olarak BSS 
tarafından verilecek görevlerin de bütün sınav 
görevlilerimiz tarafından titizlikle yerine getirilmesi 
gerekmektedir.
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