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T.C.SAKARYA VALİLİĞİ 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Dönem 

                                   ORTAOKULLAR ORTAK SINAV TARİHLERİ 

 
A) Genel Açıklamalar ve Sorumluluklar: 

 

    İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, 

 

 İlimiz genelinde ortaokullar 5-6-7 ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin, 

yenilenen Öğretim programlarına hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlamalarına, uygulamada 

birlikteliğin sağlanmasına, il geneli sınav analizleri yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek suretiyle 

ders başarısının artırılmasına yönelik stratejiler planlanmasına ve böylelikle ilimiz akademik başarı 

seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla, 5-6-7 ve 8. Sınıflar düzeyinde İl geneli Ortak 

Ders Sınavları yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

Anılan sınavlar, okullarımıza ikinci bir duyuru yapılmaksızın, yukarıdaki listede belirtilmiş olan 

tarihlerde ve bu Uygulama Esasları doğrultunda gerçekleştirilecektir. 

 

 

 Ortak sınavlara, ilimiz genelinde resmi/özel ortaokullarımızın 5-6-7 ve 8. Sınıflarında öğrenim 

gören tüm öğrenciler katılacaktır. 

 

SINAV ADI 

 

              KAPSAM 
 

SINIF 

 

DÖNEM SINAV 

TARİHİ 

 

HAZIRLANI

Ş ŞEKLİ 

YAPILIŞ ŞEKLİ 

Matematik 1.yazılı 

5-6-7-8.Sınıf müfredatından. 

Kazanım listeleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilecektir. 

5-6-7-8 2. Dönem 

27 Mart 2018 
SALI  

saat 10.00 

 

İl Geneli-ÖDM 
tarafından 

1 oturum , bir soru 

kağıdı ile 

Sosyal Bilgiler 1.yazılı 

5-6-7-8.Sınıf müfredatından. 

Kazanım listeleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilecektir.. 

5-6-7-8 2. Dönem 

28 Mart 2018 

ÇARŞAMBA 
saat 10.00 

 

İl Geneli -ÖDM 

tarafından 

1 oturum , bir soru 

kağıdı ile 

Fen Bilimleri 1.yazılı 

5-6-7-8.Sınıf müfredatından. 

Kazanım listeleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilecektir. 

5-6-7-8 2. Dönem 

29 Mart 2018       
PERŞEMBE 

saat 10.00 

 

İl Geneli -ÖDM 

tarafından 

1 oturum , bir soru 

kağıdı ile 

İngilizce 2.yazılı 

5-6-7-8.Sınıf müfredatından. 

Kazanım listeleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilecektir. 

5-6-7-8 2. Dönem 

22 Mayıs 2018 
SALI saat 

10.00 

 

İl Geneli -ÖDM 

tarafından 

1 oturum , bir soru 

kağıdı ile 

Türkçe 2.yazılı 

5-6-7-8.Sınıf müfredatından. 

Kazanım listeleri İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilecektir. 

5-6-7-8 2. Dönem 

24 Mayıs 2018 
PERŞEMBE 

saat 10.00 

 

İl Geneli -ÖDM 

tarafından 

1 oturum , bir soru 

kağıdı ile 
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 Bu kapsamda, bu eğitim-öğretim yılı 2.döneminde İl genelinde yapılacak olan ortak sınavlarda 

uygulamada birlikteliğin sağlanması, sınav güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve sınavların 

başlangıçta belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılmasının sağlanması amacıyla “2017-2018 

Öğretim Yılı 2.Dönem Ortaokullar Ortak Ders Sınavları Uygulama Esasları” hazırlanmıştır. 

        

         Ortak Ders Sınavları, duyurulan tarihlerde, 1 oturum halinde (1 ders süresi - 40 dakika) 

uygulanacaktır.Oturumlar, tüm okullarımızda aynı anda başlatılıp, aynı anda bitirilecektir. 

Sınavların başlangıç saatleri: 

  
Tam gün eğitim gören sınıflar: 

 

Başlama saati: 10.00 

Bitiş saati: 10.40 

 

Sabahçı sınıflar: 

 

Başlama saati: 10.00 

Bitiş saati: 10.40 

 

Öğlenci sınıflar: 

 

Başlama saati: 14.00 

Bitiş saati: 14.40 

 

 

            Ortak Ders Sınavlarında öğrencilerimize Tüm derslerden 20’şer soru yöneltilecektir.Soruların 

tamamı, çoktan seçmeli madde türünden oluşacaktır. 

 

        Ortak Ders Sınavlarının soru ve cevap anahtarları, Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 

verilen Soru yazma teknikleri alanında Hizmetiçi eğitim almış öğretmenlerden oluşturulacak Ortak 

Sınavlar Soru Hazırlama Komisyonları tarafından yazılacaktır. Yazılan sınav soruları, Ölçme 

Değerlendirme Merkezi’nde indesing ile ortak sınavlar için hazır hale getirilecektir. 

 

        Ortak sınavlarda, öğrenci isimlerine basılı optik formlar kullanılacaktır. Optik formlar, 

sınavlardan 2 (iki) iş günü önce, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Ölçme ve Değerlendirme 

Komisyonları tarafından, İl Ölçme Değerlendirme Merkezi’nden imza karşılığında teslim alınacak, 

ivedilikle ve yine imza karşılığında Ortaokul Müdürlüklerine teslim edilecektir. 

        

        Sınav sorularının kapsamını oluşturan kazanım listeleri, sınavdan 2 (İki) hafta önce, sınav 

soruları ise sınavdan 1 (Bir) iş günü önce, ortaokullarımızla paylaşılmak üzere, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Ölçme ve Değerlendirmeden sorumlu Şube Müdürlerinin maillerine gönderilecektir. 

 

        İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, sınav sorularını, Okul Ölçme Değerlendirme ve Sınav 

işlerinden sorumlu müdür yardımcılarının maillerine, okulların öğrenci adedince soru çoğaltma ve 

tasnif işleri için gereken süreyi de gözeterek; saat 10.00 da yapılacak sınavlar için bir gün önce 16.00 

da, saat 14.de yapılacak sınav için ise sınav günü saat 10.00 da gönderecektir. Okul Müdürlüğünce 

çıktısı alınan sorular, Okul Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından gizliliğe özellikle riayet 

edilerek öğrenci adedince çoğaltılacak, ortak sınav uygulaması için optik formlar ve Yoklama 

Kontrol Çizelgeleriyle birleştirilerek, sınıf sayısınca tasnif edilecektir.  
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        Ortak Ders Sınavlarının öncesinde soruları çoğaltma, tasnif etme ve sınavı uygulama 

süreçlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için önceden öğrencilere duyurulmasından, düzen, 

intizam ve güvenliğinden, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlükleri (Okul Ölçme 

Değerlendirme Komisyonları) sorumlu olup, her kademedeki görevlerde azami titizlik gösterilecek 

ve her türlü tedbir alınacaktır. 

        Sınavlar, aynı saatte dersi olan öğretmenler tarafından yürütülecektir. (Okullar, gözetmen 

görevlendirmesinde, okul ders programlarına göre planlama yapıp, salonlardaki gözetmen 

öğretmenleri belirleyebilirler. Ancak, sınavı yapılan dersin branş öğretmenine, Ortak Sınavlarda 

gözetmenlik görevi verilmeyecektir.) 

       

       Sınav tarihinde eğitim öğretime devam edilecek, ara verilmeyecektir. 

 

       Öğrenciler, Soru kağıtlarının üzerindeki ilgili alana, ad-soyad-sınıf ve numaralarını mutlaka 

yazacak, gözetmenlerce de bunların yazılmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Soru kağıtları, resmi 

sınav evrakı olması sebebiyle yönetmelik hükümlerine uygun sürelerde saklanması gerektiğinden,    

sınavların bitiminde optik formlarla birlikte gözetmenlerce toplanacak ve Okul Ölçme Değerlendirme 

ve Sınav Komisyonuna teslim edilecektir. (Ölçme ve Değerlendirme Merkezindeki okuma inceleme 

süreci tamamlandıktan sonra, Optik formlar da aynı şekilde muhafaza edilmek üzere okullara geri 

gönderilecektir.) 

  

       Öğrenciler, çözümlerini Soru kağıtlarının üzerindeki boş alanlarda yapacaktır. Çözümlerin 

yapılması ve cevapların yazılması için öğrencilere ayrı bir kağıt verilmeyecektir. Soru kağıtları ve 

optik formların üzerindeki işaretlemelerde kurşunkalem dışında başka herhangi bir kalem 

kullanılmayacaktır. 

 

       Sorular, A ve B türü olarak düzenlendiğinden yan yana ve art arda oturan öğrencilere aynı tür 

soru kağıdı verilmeyecektir.  

 

       Ortak ders sınavları oturumlarında, öğrencilere ait cep telefonları, gözetmen öğretmenler 

tarafından toplanacak ve oturum bitiminde geri teslim edilecektir. 

 

        Oturumlar süresince öğrencilerin, herhangi bir şekilde birbirleriyle konuşmaları, ferdi veya 

toplu şekilde kopya çekmeleri, sınav sırasında dijital cihazlar veya cep telefonu kullanmaları, sınav 

ortamını bozucu ve diğer öğrencileri rahatsız edici davranışlar içinde bulunmaları yasaktır.Kopya 

çekme veya anılan diğer hususlar ile ilgili herhangi bir durum, gözetmenlerce gerek görülmesi 

halinde düzenlenen tutanağa yansıtılarak Okul Müdürlüğüne sunulacaktır. Bu durumlarda, İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır. 

 

        Öğrencilerin sınav oturma düzeni hususundaki insiyatif, Okul Ölçme Değerlendirme ve Sınav 

Komisyonuna aittir. Sınava katılan öğrencilerin yoklamalarının alınması için, İl Ölçme 

Değerlendirme Merkezinin resmi web alanı sakaryaodm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan 

Yoklama Kontrol Çizelgeleri kullanılacaktır. Sınıflara ait Yoklama Kontrol çizelgeleri, sınavların 

bitiminde gözetmenlerce Okul Ölçme Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarına teslim edilecektir. Bu 

çizelgeler, Okul sınav evrakları (sınıf düzeyleri 5-6-7-8 olarak ayrılmış halde, üzerleri Okul idaresi 

tarafından hangi sınıf seviyesi ve sınava ait olduğu yazılarak  imzalanıp mühürlenerek ağzı 

kapatılmış  büyük boy sarı zarflar içerisinde bulunan optik formlar ) ile birlikte,her sınıfa ait optik 

formların üzerinde o sınıfın Yoklama Kontrol çizelgeleri bulunacak şekilde İlçe Ölçme ve 

Değerlendirme Komisyonlarına, oradan da İl Ölçme Değerlendirme Merkezine ulaştırılacaktır. Okul 

Müdürlüklerinin, sınav bitiminde içine optik formlar ve Yoklama Kontrol çizelgeleri konulacak olan 

bu zarfları, sınav öncesinde hazır bulundurmaları gerekmektedir. 
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         İlce Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullardan gelen Sınav evraklarını, hazırlayacakları bir 

tutanak formu ile imza karşılığında teslim alacaklardır.Teslim alınan bu sınav evrakı, aynı gün 

içerisinde İl Ölçme Değerlendirme Merkezine yine tutanak ile imza karşılığında teslim edilecektir. 

Bu tutanaklar, Eğıtim-Öğretim yılı sonuna kadar saklanacaktır. 

 

         Cevap Anahtarları, Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürlerinin maillerine, 

sınav oturumu bitiş saatinde gönderilecektir. 

 

         İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Cevap Anahtarlarını, hemen Okul Ölçme Değerlendirme 

ve Sınav işlerinden sorumlu müdür yardımcılarının maillerine gönderecektir. Müdür yardımcıları da 

bu cevap anahtarlarını, okul ders zümre başkanlarına ve öğrencilere ulaştıracaktır. 

 

         İl Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından gönderilecek sınav sonuçlarının, yasal süresi 

içerisinde öğrencilere duyurulmasından ve e-okul sisteminde ilgili dersin bu yönergede belirtilen 

sınav sütununa işlenmesinden, ders öğretmenleri ve Okul Müdürlükleri sorumludur. 

 

         Ortak sınavların il boyutunda değerlendirilip raporlandırılması, optik formlar ve Yoklama 

Kontrol çizelgelerinden elde edilecek veriler ışığında yapılacağından, her düzeydeki görevli 

tarafından bu form ve çizelgelerin düzgün doldurtulması hususunda gerekli titizlik gösterilecektir. 

 

          Okul Müdürlükleri, Yoklama Kontrol çizelgelerinden tespit ettikleri ve herhangi bir geçerli 

gerekçeyle sınava katılamamış olan öğrencileri, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen 

hususlar doğrultusunda, belgelerini süresi içinde ibraz etmeleri şartıyla, mazeret sınavına 

alacaklardır. Mazeret sınavlarının tarihleri ve yeri okul müdürlüğünce ayrıca planlanıp öğrencilere 

ilan edilecektir. Mazeret sınavlarının yapılması, soru ve cevap anahtarlarının hazırlanması ile ilgili 

tedbirler okul müdürlüklerince alınacaktır. 

 

          Ortak sınavların ayrıntılı raporları, İl Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanacak 

ve sakaryaodm.meb.gov.tr web alan adresinde ilgililer ile paylaşılacaktır. 

 

           Ortak ders sınavı uygulamaları ile ilgili her türlü koordinasyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacaktır. 

 

 

                                                                                                Pervin TÖRE 

                                                                                         İl Milli Eğitim Müdürü 

             

 

 


