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 ORTAK SINAVI YÖNERGESİ 



 7. ve 8. sınıflarda yapılacak olan ortak sınav ilimiz genelindeki 

(resmi//özel) tüm okullarımızda uygulanacaktır.  

 Sınava katılamayan, mazereti okul idaresi tarafından kabul edilen öğrenciler 

için mazeret sınavı 05.01.2022 Çarşamba ve 06.01.2022 Perşembe günlerinde Ölçme 
Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 Ġl ortak sınavı tüm okullarımızda eĢ zamanlı olarak saat 10.00’da 

uygulanacaktır.  

 İkili eğitim yapan okullarımızda gerekli önlemler okul idaresi tarafından 
alınacaktır. Taşımalı öğrenciler için de her türlü tedbir alınacaktır.  

 Tüm öğrenciler (yabancı uyruklular dahil) ortak sınava gireceklerdir. 

KaynaĢtırma öğrencilerinin sınavları ise BEP’e göre ders öğretmeni tarafından 
ayrıca yapılacaktır. KaynaĢtırma öğrencilerin optik formları okullarda kalacaktır. 

 Ortak sınav yapılacak derslerin yıllık planları ve sınav tarihleri 2021-2022 
eğitim-öğretim yılının başında tüm okullarımıza DYS üzerinden gönderilmiş olup, 
derse giren öğretmenler imza karşılığı bilgilendirilmiştir. 

 Ġl geneli ortak sınav kapsamındaki dersler, soru sayıları, tarih, saat ve 
sınav süresi bilgileri aĢağıda belirtilmiĢtir.  

 



 

 

 

 Ġl geneli ortak sınavlar, ilgili derslerin ilan edilen sınav tarihi dikkate 

alınarak yıllık planlarda yer alan kazanımlara bağlı kalınarak hazırlanmıĢtır.  

 Soru hazırlama ekibi tarafından oluşturulan sorular, ÖDM ekibi ve ilçelerden 
gelen öğretmenler tarafından kontrol edilmiştir.  

 Daha sonra baĢka bir ilde pilotlama yapılarak madde analizleri sonucuna 
göre gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. 

 İl geneli ortak sınav kitapçıkları (A ve B grubu olarak) ve öğrenci adına basılan 
optik formlar Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından gizlilik esaslı 

olarak çoğaltılarak gönderilecektir.  

 Opak yazan kısımdaki kodlanmıĢ alana müdahale edilmeyecektir. (Bu 
numaralandırma ÖDM tarafından oluĢturulmuĢtur.)  

 Sınav esnasında okullarda zil çalınmayacaktır.  Sınav sonrası dersler devam 
edecektir. Sınavlarda ara verilmeyecektir. 
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 Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi 

hâlinde kopya çeken öğrencilerin optik formları, durumu açıklayan tutanakla 

birlikte sınav evrakı dönüĢ poĢetine konulacaktır. 

 Sınava giren ve girmeyen tüm öğrencilerin optik formları geri dönüş 

poşetine konulacak, kitapçıklar ise okullarda kalacaktır. 

 Ġl geneli ortak sınavların değerlendirilmesine yönelik tüm iĢ ve 

iĢlemler Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  

 Öğrencilerin aldığı notlar okul idaresinden teslim alınacak ve ders 

öğretmenleri tarafından e-okul sistemine ikinci sınav notu olarak işlenecektir. (E-

okula 1. dönem 2.yazılı sınavı olarak geçecektir.) Notların sisteme işlenmesinden 

ilgili ders öğretmeni, müdür yardımcısı ve okul müdürü doğrudan sorumludur.  

 Ġl geneli ortak sınav sorularının cevapları ve kazanımları sınav günü 

saat 14.00’te tokatodm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 



  

 İLÇE 
Sınav Evraklarını Teslim Alma Sınav Evraklarını Teslim Etme 

  28.12.2021 Salı 

ALMUS 

ARTOVA 

SULUSARAY 

YEŞİLYURT 

Şube Müdürü 27.12.2021 Pazartesi  ÖDM’den teslim alacaktır. 
18.00’e kadar ÖDM’ye teslim 

edecektir. 

Okul İdaresi 
Sınav günü saat 07.30-08.30 arası İlçe MEM’den 

teslim alacaktır. 

15.00’e kadar İlçe MEM’e 

teslim edecektir. 

BAŞÇİFTLİK 

ERBAA 

NİKSAR PAZAR 

REŞADİYE 

TURHAL 

ZİLE 

Şube Müdürü 
27.12.2021 Pazartesi günü ÖDM tarafından teslim 

edilecektir. 

17.00’ye kadar il MEM 

tarafından gönderilen araca 

teslim edecektir. 

Okul İdaresi 
Sınav günü saat 07.30-08.30 arası İlçe MEM’den 

teslim alacaktır. 

15.00’e kadar İlçe MEM’e 

teslim edecektir. 

 MERKEZ Okul İdaresi 
Sınav günü saat 07.00-08.30 arası ÖDM’den teslim 

alacaktır. 

13.30’a kadar ÖDM’ye teslim 

edecektir. 

OKULLARA İL GENELİ ORTAK SINAV EVRAKLARININ NAKLİ VE TESLİMİ: 
•İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ortak sınav işleyişiyle ilgili sınav günü denetimler yapılacaktır. 
•Okullar sınav evraklarının eksik olması durumunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yedek sınav evraklarını temin 
edebileceklerdir. 
•Sınav evrakları tabloda belirtildiği şekilde imza karşılığında teslim edilip teslim alınacaktır.  



 

GÖZETMEN ÖĞRETMENĠN GÖREVLERĠ: 

 Derslik sayısı yeterli ise okul idaresince tekli oturma düzeni oluşturulacak; 

değilse öğrenciler yan yana oturtulup A ve B kitapçık türü dağıtımı buna uygun şekilde 

yapılacaktır.  

 Sınavın baĢlama ve bitiĢ saatleri tahtaya yazılacaktır. Sınav baĢladıktan 

sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen 

öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 

 Optik formlardaki görevli öğretmen imza alanı, öğrencinin kitapçık türünü 

doğru kodladığı ve cevaplar dışında herhangi bir karalama ve kodlama 

yapılmadığından emin olduktan sonra imzalanacaktır. 

 Öğrenci yoklama listesindeki gözetmen imza alanı, öğrencilerin kitapçık 

türünü doğru yazdığı ve ilgili alanı imzaladığından, sınava girmeyen öğrencilerin 

isminin karĢısına “GĠRMEDĠ” yazıldıktan sonra imzalanacaktır. 

 





OKULLARDAN SINAV EVRAKLARININ GERĠ DÖNÜġÜ 

 Görevli öğretmenler, sınav bitiminde optik formları kontrol ederek toplayacak, sınıf 

yoklama listesi ile birlikte okul idaresine teslim edecektir. 

 Geri dönüş poşetlerini ilçede bulunan okullar ilçe MEM’lere, merkez okullar Ölçme 

Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü (ÖDM)'ne imza karşılığı teslim edecektir.  

 Optik formlar okul idaresi tarafından, sınıf düzeylerinde şube bazında bir araya 

getirilerek, öğrenci yoklama listeleri üstte olacak şekilde tasnif edilecektir.  

 7. sınıf evrakları SARI, 8. sınıf evrakları BEYAZ etiketli geri dönüĢ poĢetlerine 

ayrı ayrı konulacaktır. 

  

• Örnek;  

• 7.sınıf için 

 

        A-B-C-D… şubelerinde sınava katılamayan öğrencilerin optik formları -varsa 

tutanaklar- sınıf yoklama listeleri üst üste konulacak.               

       7.sınıf düzeyinde A-B-C-D… şubelerinin optikleri üst üste konulacak. 



1.Sınava katılamayan  
öğrencilerin optik  
formlarının tamamı 
2. Sınava katılan öğrencilerin  
optik formlarının 
tamamı konulacak    
3. Yoklama listelerinin  
tamamı 
4. Varsa tutanaklar 

 

7.A-B-C-… 

7.A-B-C… 

7.sınıf optikleri SARI 
etiketli poşete 
konulacak. 



 

SORU KĠTAPÇIĞI ve OPTĠK FORM ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 Bu kitapçıkta; sınıf seviyelerine uygun, dönem başında yayınlanan yıllık planlar 

çerçevesinde sorular bulunmaktadır. 

 Sınav süresince kesinlikle dıĢarı çıkılmayacaktır. 

 Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan 

saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik 

cihazları öğrencinin yanında bulundurması hâlinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 Öğrenci, optik formunu sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği Ģekilde 

önünde bulunduracaktır. 

 Optik form üzerindeki imza ve kodlamalar kurşun kalemle yapılacaktır. 

 DeğiĢtirmek istediğiniz cevabı, optik forma zarar vermeden temizce siliniz. Aksi 

takdirde hatalı değerlendirme olabilir. 

 Kitapçık türünü optik formdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız 

veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 

 







  

 Optik formdaki bilgilerin size ait olduğundan ve soru kitapçığında eksik 

sayfa ve baskı hatası bulunmadığından emin olunuz. 

 Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru 

kitapçığınızdaki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.  

 Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir. Sınav puanınızın hesaplanmasında 

sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır  

 Özellikle optik formun sol tarafında kalan çizgili bölüme karalama yapan 

öğrencilerin optik formları okunamadığı için önem arz etmektedir.  

 Her sorunun sadece bir tane doğru cevabı vardır. Çift iĢaretlenmiĢ veya iyi 

silinmemiĢ cevaplar optik okuyucu tarafından yanlıĢ cevap olarak 

değerlendirilecektir. 

 Sınav bitiminde, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.  

 Soru kitapçıkları öğrencilerde kalacaktır. Sınava katılmayan öğrencilerin 

soru kitapçıkları da okullarda kalacaktır.  
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