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 Genel Açıklamalar 

 Müdürlüğümüz İl Sınav Hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim öğretim 

yılı için hazırlanan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri İl Yıllık Çalışma Planı” 

uygulamaları, Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezinin koordinasyonu ile 

gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda devam eden uygulamalar çerçevesinde 

ilimiz genelindeki özel ve resmi ortaokullarımızın 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 

planlanan il izleme araştırmaları 29.03.2018 Perşembe günü uygulanacaktır. 

 Liselere Geçiş Sınavı Uygulamasına (LGS) girmeyi düşünen öğrencilerimizin istemeleri 

halinde katılabilecekleri kazanım değerlendirme uygulamaları, Bakanlığımız tarafından, 

“Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları” için 2 Haziran 2018 tarihinde 

yapılacak sınav (LGS) hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılan 

açıklamalara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim 

Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 22. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde yer alan 

“Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.” hükmüne 

rağmen, Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalardan hareketle 8. sınıf kazanım 

değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilmesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

A) Ölçme Değerlendirme Uygulamalarında Kullanılacak Araç Gereçler 

Kazanım değerlendirme uygulamalarında kullanılacak soru kitapçıkları, İlimiz soru yazma 

komisyonlarınca yazılan soruların kullanılması suretiyle Ölçme Değerlendirme Merkezimiz 

tarafından hazırlanmıştır. Soru kitapçıkları ile birlikte ayrıca müdürlüğümüz tarafından gönderilecek 

optik formlar da sınava katılacak öğrencilerimiz tarafından uygulama esnasında kullanılacaktır.  

B) Sınava Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi 

Bakanlığımız tarafından yapılacak olan LGS’nin amacına ve niteliğine uygun olarak 

uygulamalara, okul müdürlüğüne müracaat eden istekli öğrenciler katılacaktır. Müracaatların nasıl 

yapılabileceği okul müdürlükleri tarafından belirlenecek ve öğrencilerine duyurulacaktır. 

C) Soru Kitapçıklarının ve Optik Formların Gönderilmesi 

Sınavda kullanılacak olan soru kitapçıkları ve optik formlar, başvuruda bulunan okul öğrenci 

sayısı kadar olmak üzere her okul için ayrı paketler halinde ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 

27 Mart 2018 Salı günü Ölçme Değerlendirme Merkezimizden teslim alınacaktır.  Okul 

müdürlükleri ise ihtiyaç duyacakları sınav evrakını, 28 Mart 2018 Çarşamba günü ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinden teslim alacaktır. 

 

D) Sınav Görevlilerinin Belirlenmesi 

Sınava katılacak öğrencilerin belirlenmesi ve ihtiyaç duyulacak sayıda sınav evrakının ilçe 

milli eğitim müdürlüğünden alınması, uygulama sonrası teslimi, sınav salonlarının hazırlanması ve 

gözetmenlik görevin ifası gibi amaçlarla hizmetine ihtiyaç duyulacak personel okul müdürlükleri 

tarafından belirlenecek ve görevleri resmi yazı ile kendilerine bildirilecektir. 
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E) Soru Kitapçıklarında Yer Alan Bölümler ve Soru Sayıları 

Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları; “Sayısal Bölüm” ve “Sözel Bölüm” olmak üzere iki ayrı 

soru kitapçığı olarak hazırlanmıştır. Sayısal Bölüm soru kitapçığında; “Matematik” (20) ve “Fen 

Bilimleri” (20) derslerinden toplam 40 soru (60 dakika), Sözel Bölüm soru kitapçığında ise; 

“Türkçe” (20), “T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” (10), “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” (10) ve 

“Yabancıl Dil” (10) derslerinden toplam 50 soru (75 dakika) yer almaktadır.  

F) Sınavların Uygulanması ve Optik Formların Geri Gönderilmesi 

Sınavlarda kullanılacak olan iki adet soru kitapçığı iki ayrı oturumda öğrencilere dağıtılacaktır. 

Okul müdürlüğü tarafından derslere giriş çıkış saatleri gözetilerek yaklaşık olarak saat 10.00’da 

başlatılacak birinci oturumda (SAYISAL BÖLÜM) iki ayrı dersten toplam 40 soru yer almaktadır. 

40 sorunun cevaplanması için öğrencilere verilecek süre 60 dakika olacaktır. Birinci oturum süresi 

sona erdiğinde sayısal bölüm soru kitapçıkları ve optik formlar gözetmen öğretmen tarafından 

toplanacaktır. Toplanan kullanılmış optik formlar lastik, naylon poşet veya benzeri cisimlerle 

dağılmayacak şekilde muhafaza altına alınacaktır. Bu işlemin sonrasında öğrencilere yaklaşık 

teneffüs süresi kadar bir dinlenme süresi verilecektir. Dinlenme süresi, okul müdürlüğü tarafından 

sınavlara katılan bütün öğrenciler için aynı zaman dilimi içerisinde kullandırılacaktır. Dinlenme 

süresinin ardından öğrenciler tekrar sınav salonlarına alınacak ve kendilerine dört dersten toplam 50 

sorunun yer aldığı ikinci oturum soru kitapçığı (SÖZEL BÖLÜM) ve boş optik formlar dağıtılacaktır. 

75 dakikalık ikinci oturum süresinin ardından sınav sona erecek ve soru kitapçıkları öğrencilerde 

bırakılarak ikinci oturum sınavında kullanılan sözel bölüm optik formlar toplanacaktır. Toplanan 

sözel bölüm optik formları, aynı şekilde ayrı bir paket halinde sınavda kullanılmayan diğer sınav 

evrakı ile birlikte (boş optik formlar ve kullanılmayan soru kitapçıkları) bina sınav komisyonu 

başkanına teslim edilecektir.  

Bina sınav komisyonu başkanlarının, sınav gözetmenlerinden ayrı ayrı gruplar halinde teslim 

alacakları sayısal bölüm ve sözel bölüm optik form paketlerini ters düz etmeden, Sayısal Bölüm Okul 

Optik Form Geri Gönderim Zarfı ile Sözel Bölüm Okul Optik Form Geri Gönderim Zarfına ayrı ayrı 

koymaları gerekmektedir.  

Okul bina sınav komisyonu başkanı tarafından hazırlanan iki ayrı optik form paketinin aynı 

gün içerisinde ilçe sınav komisyonu başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir. İlçe milli eğitim 

müdürlükleri tarafından ise okullardan ayrı ayrı teslim alınan optik form paketlerinin, Sayısal Bölüm 

İlçe Optik Form Paketi ve Sözel Bölüm İlçe Optik Form Paketi olacak şekilde paketlenmesi ve en geç 

ertesi günü mesai bitimine kadar Ölçme Değerlendirme Merkezine tutanakla teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

G) Optik Form Verilerinin Okutulması ve Değerlendirilmesi 

İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilecek ilçe 

optik form paketleri, Sayısal Bölüm İlçe Optik Form Paketi ve Sözel Bölüm İlçe Optik Form paketi 

olacak şekilde teslim alınacaktır. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından teslim alınan optik 

formlar aynı gün okuma işlemine tabi tutulacaktır. Okutulan form verilerinden hareketle elde edilecek 

değerlendirme sonuç belgeleri ise 4 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilçe milli eğitim 

müdürlükleri aracılığıyla elektronik ortamda okullarımıza gönderilecektir.  

H) Sınav Sonuç Belgelerinin İlgililere Ulaştırılması 

Sınava katılan her öğrenci için sınav sonuç karnesi, öğretmen ve yöneticilere yönelik ise 

kazanım değerlendirme tablosu oluşturulacaktır. Elektronik ortamda gönderilen söz konusu 
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belgelerin yazıcıdan alınacak çıktıları, okul müdürlükleri tarafından öğrenci ve öğretmenlerine teslim 

edilecektir.  

İ) Sınavların Koordinasyonu ve İletişim 

Sınavların koordinasyonu, Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 

sağlanacaktır. Karşılaşılan sorunların çözümü için odm09@meb.gov.tr ve 

olcmedegerlendirme09@gmail.com elektronik posta adresleri kullanılabileceği gibi 05056461099 – 

05053339180 – 05057481160 numaralı telefonlar ile de iletişim kurulabilecektir. 
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