
TRABZON VALİLİĞİ-KODLAYAP PROJESİ KAPSAMINDA

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON NACİ ORHAN BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE

TASARIM BECERİLERİ MERKEZİNDE ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞARTNAMESİ

Bu şartname, Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen

Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezine öğrenci seçimi

amacıyla yapılacak olan sınavın, katılım şartlarını, sınav şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini

ve sınava ilişkin esas ve usulleri kapsar.

TANIMLAR

Merkez: Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezi

Yazılı Sınav: Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri Merkezine öğrenci alımı

için sıralama oluşturma sınavıdır.

Mülakat Sınavı: Yazılı sınav sonuçlarına göre 70 puan ve üzeri alan öğrencilerin katılmaya hak

kazandığı sınavdır.

AMAÇ

● Merkezin misyon ve vizyonuna uygun öğrenci seçmek

● Merkeze olan öğrenci ve veli teveccühünün yoğunluğunu adil bir şekilde yönetebilmek

● Öğrenci seçiminde objektifliği sağlayabilmek

● Öğrenci seçiminde şeffaf ve adil bir yöntem izleyebilmek

HEDEF

Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri

Merkezine öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan sınavın il merkezli olarak objektif ve şeffaf bir

sınav olmasını sağlamak.

SEÇME SINAVININ DAYANAĞI

Trabzon Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik

Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi işbirliğinde imzalanan Kodlayap Projesi protokolüne

dayanmaktadır.



KAPSAM

Bu şartname, Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen

Kodlayap Projesi kapsamında kurulan Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Tasarım Becerileri

Merkezine öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan sınavın, katılım şartlarını, sınav şeklini, yapılacak

değerlendirme kriterlerini ve sınava ilişkin esas ve usulleri kapsar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü- Strateji Geliştirme Ar-Ge Şubesi koordinesinde tüm eğitim

öğretim şubeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; Strateji Geliştirme Şubesi koordinesinde tüm eğitim

öğretim şubeleri yürütür.

Öğrenci seçme sınavına, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okullardaki istekli

öğrencilerin katılımının sağlanması için İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. Bu

konuda okullar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne karşı sorumludur.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ

● Sınavı öğrencilere duyurmak, sınav hakkında velileri bilgilendirmek,

● Tüm öğretmenlere gerekli duyuruları yapmak ve sınav uygulamasında görev almak isteyen

öğretmenlerin kodlayaptrabzon.meb.gov.tr den başvuru yapmalarını sağlamak.

● Okullara gönderilecek afişlerin okulda öğrenci ve velilerin görebileceği uygun yerlere

asılmasını sağlamak.

● Sınava katılacak öğrencilerin başvurularını 1 Şubat 2022, 1 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine

kadar kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapmak/yaptırmak.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

● 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi

veya özel okulların 4 ve 5. sınıfında öğrenim gören öğrenci olmak.

● 1 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden

başvuru yapmış olmak.



● Katılım sayısında herhangi bir sınırlama olmayıp başvuru hakkı olan her öğrenci ücretsiz

olarak seçme sınavına başvurabilir.

SINAV UYGULAMASI

1. Öğrenci seçme sınavı belirlenen takvime göre yapılacak olup, mazereti olsa dahi sınava

giremeyenlere ek bir sınav hakkı tanınmayacaktır.

2. Öğrenci seçme sınavı soruları İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.09.2021 tarih, 32191652 nolu

oluruna istinaden oluşturulmuş komisyon tarafından seçilip sınav merkezlerine gönderilecektir.

3. Öğrenci seçme sınavı, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.

4. Öğrenci seçme sınavı, sınava girecek öğrenci sayısı ve yoğunluk durumuna göre İl Milli Eğitim

Müdürlüğünce belirlenen merkez(ler)de yapılacaktır.

5. Öğrenci seçme sınavı:

● 4 şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

● Bilgi işlemsel düşünme becerisini yordayan algoritmik düşünme, sayısal mantık, sözel mantık,

analitik düşünme gibi problem çözme becerisi gerektiren alanlardan toplam 50 soru yer

alacaktır.

● Sınav süresi 75dk’ dır.

● Sınav bilgi işlemsel düşünme becerisi temelli olduğundan hazırlık gerektirmemektedir. Bu

nedenle sınava hazırlık sürecinde sektörelleşme oluşmaması amacıyla önceki yıllara ait sınav

soruları paylaşılmayacaktır. Sınav sorularının tüm hakları müdürlüğümüzce saklıdır, kopya

edilmesi, çoğaltılması ve paylaşılması yasaktır.

6. Öğrenciler kimlik belgeleri ve kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden çıkaracakları öğrenci sınav

giriş belgesi ile beraber İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen sınav merkez(ler)inde sınava

gireceklerdir.

7. Her soru 2 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

8. 4. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılmaktadır.

9. Sınavda yanlış cevap doğru cevapları götürmeyecektir.

10. Yazılı sınav sonucunda 70 puan ve üzeri alan öğrenciler mülakat sınavına girmeye hak

kazanacaktır. Yazılı sınav sonucu sadece mülakat sınavına girebilmek için kullanılacaktır. Komisyonca

belirlenen kontenjan kadar öğrenci, yalnız mülakat sınavı sonucuna göre puan sıralaması

doğrultusunda kesin kayıt yaptırma hakkı kazanır. Son kontenjan için puan eşitliği oluşması halinde

aynı puandaki öğrenciler kayıt yaptırma hakkı kazanır.



11. Mülakat sınavında komisyon üyeleri birbirinden bağımsız olarak, puanlamalarını online olarak

yapmaktadır. Öğrencinin mülakat sınav puanı; komisyondaki tüm üyelerin puanlamasının ortalaması

olmaktadır. Söz konusu puanlama sonuçları mülakat sınavı bitimine takiben online sistemden çıktı

alınarak tüm komisyon üyelerince imzalanır ve kayıt altına alınır.

12. Mülakat sınavında hangi öğrencilerde hangi komisyon üyelerinin görevli olacağı, mülakat sınavı

günleri 09:00’da komisyon başkanınca gerçekleştirilen kura ile belirlenmektedir.

13. Kesin kayıt yaptırılmaması durumunda oluşacak boş kontenjan(lar) için komisyon, puan

sıralamasına göre yedek öğrenci kayda davet eder.

14. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 1 Temmuz 2022’ye kadar kesin kaydını yapmaması

durumunda kayıt hakkını kaybedecek olup, yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak kayıt

yapılacaktır.

15. Bilim Merkezi, Sanat Merkezi, Okul, Dernek, Vakıf , Özel teşebbüsler ve Üniversiteler gibi

kurumlardan teknoloji temalı eğitimler almak, almış olmak, sertifika sahibi olmak mülakat

sınavında belirleyici, etki edici değildir.



ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI TAKVİMİ

Başvuru Yeri/Şekli: İl Milli Eğitim Müdürlüğü / ARGE Birimi/ Kodlayap Projesi resmi sitesi

kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden online yapılacak olup belirtilen süreler içerisinde başvuru

yapmayan kişiler sınava katılamayacaktır.

Başvuru tarihi: 1 Şubat 2022 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 günü mesai saati bitiminde sona

erecektir. (Belirlenen tarih dışında herhangi bir başvuru alınmayacaktır.)

Yazılı Sınav tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10:00

Sınav Merkez(ler)i: Öğrenci seçme sınavı, sınava girecek öğrenci sayısı ve yoğunluk durumuna göre

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen merkez(ler)de yapılacaktır. Sınav giriş belgesi ve sınav

merkezleri 2 Mayıs 2022 günü koplayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, sınav

giriş belgesi, kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Sınav sonuçlarının duyurulması: 19 Mayıs 2022 günü kodlayaptrabzon.meb.gov.tr adresinde

yayımlanacak olup resmi duyuru niteliği taşıyacaktır.

İTİRAZ SÜRECİ

Sınav Sorularına ve Sonuçlarına itiraz:

● İtirazlar 20 Mayıs 2021 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında ekteki itiraz dilekçesi

doldurularak ıslak imzalanıp taratılması suretiyle kodlayaptrabzon@meb.gov.tr adresine mail

gönderilmesi gerekmektedir. İtirazlar sadece mail üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, takip eden

iş günü içerisinde mail üzerinden yanıtlanacaktır.

Mülakat Sınavı Takvimi:

● 19 Mayıs 2022, Mülakat Randevularının Duyurulması

● 6-17 Haziran 2022 arası Mülakatların yapılması.

● 23 Haziran 2022 günü mülakat sonuçlarının ilan edilmesi,

● 24 Haziran 2022 günü mülakat sonuçlarına itirazların alınması,

● 27 Haziran 2022 kesin kayıt listesinin ilan edilmesi.

mailto:kodlayaptrabzon@meb.gov.tr


Kesin Kayıtların Yapılması

● 27 Haziran 2022 başlayıp, 1 Temmuz 2022 mesai saati bitimine kadar, Trabzon Bilgisayar

Bilimleri Merkezinde yüz yüze yapılacaktır.

● 4- 7 Temmuz günleri arasında kesin kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci

kaydının yapılması.

Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından

yürütülmektedir.



TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………….......................... okulu …/… sınıfı ……… nolu öğrencisiyim.

Müdürlüğünüzce, Kodlayap Projesi Kapsamında Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve

Tasarım Becerileri Merkezinde 2022/2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenim görmek üzere

öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen yazılı … / mülakat… sınavında

soruların/sonuçların hatalı olduğunu düşünüyorum. Söz konusu durumun

değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

(İtiraz sebebinizle ilgili kutucuğa x koyunuz)

…../…../..…/…./ numaralı sorularda hata var

Optik okuma sorunu var

Diğer sebepler (açıklayınız)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…./…./2022

İmza

Adı Soyadı:

Öğrenci Tc Kimlik No :

Veli Telefon Numarası :

E-Posta :

Tebligatın e-posta olarak gönderilmesini kabul ediyorum.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlar ilan edilen tarihlerde
kodlayaptrabzon@meb.gov.tr adresine mail yoluyla yapılacaktır. İtiraz
dilekçelerinin yanıtlanması e-posta yolu ile olacaktır.


