AYDIN
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ
İL İZLEME ARAŞTIRMALARI
Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından uygulamaya konulan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme,
Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında, ilimiz ile birlikte toplam 26 ilde il izleme
araştırmaları gerçekleştirilmektedir. 5. Sınıf düzeyinde öğrenim gören ilimiz geneli
öğrencilerinin tamamının katılacağı il izleme araştırmaları ölçme değerlendirme
çalışmaları, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini
kapsayacaktır.

Açıklamalar:
1) İl izleme araştırmalarına Özel Eğitim Okulları katılmayacaklardır.
2) BEP uygulamasına tabi öğrenciler, il izleme araştırmaları sınavlarına
katılacaklardır. Bu öğrencilerimizin optik formları okullarda kalacak ve kendi
öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.
3) Her sınav salonu için, o okulun öğretmenleri arasından ve sınavı yapılan dersin
branşından olmayacak şekilde en az bir gözetmen öğretmen görevlendirilmesi
okul müdürleri tarafından yapılacaktır.
4) Özel okullarımızdaki sınav uygulamalarında resmî okullarda görev yapan
yöneticiler gözlemci olarak görevlendirileceklerdir. Bu kapsamdaki iş ve
işlemleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri yürütecektir.
5) Okul yöneticileri ile gözetmen öğretmenler, sınavın güvenliğinden ve uygun
koşullarda yapılmasından sorumludurlar.
6) Öğrenciler, kendi dersliklerinde ve kendi şube öğrencileri ile sınavlara
alınabileceklerdir. Öğrencilerin oturma düzenleri ve sınavlara alınacakları
salonlar, okul müdürlükleri tarafından uygun görüleceği şekilde belirlenecek ve
öğrencilere sınavlardan önce duyurulacaktır.
7) Sınavların uygulama tarihleri ve süreleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
8) Sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim-öğretime devam edilecektir.
9) Sınav evrakı, okul müdürlüklerine teslim edilmek üzere ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından İl Ölçme Değerlendirme Merkezinden tutanakla teslim
alınacaktır.

10) Sınav evrakı, sınavların yapılacağı tarihten bir gün önce Ölçme Değerlendirme
Merkezinden teslim alınacaktır. Teslim alınan sınav evrakı, ilçe merkezinde olan
okul müdürlerine veya görevlendirecekleri bina sınav komisyonu üyelerine
sınavın yapılacağı gün, ilçe merkezinde olmayan okullara ise bir gün
öncesinden verilebilecektir.
11) Gözetmen öğretmenler öğrencilerin, optik form bilgilerini eksiksiz bir şekilde
kodlayıp kodlamadığını kontrol ederek eksiklik veya yanlışlık olması durumunda
yardımcı olacaklar ve optik cevap kâğıtlarında kendilerine ayrılan alanı doldurup
kurşun kalem ile imzalayacaklardır.
12) Gözetmen öğretmenler, soru kitapçıklarını öğrencilere A-B grubunu dikkate
alarak dağıtacaklardır.
13) Evde eğitim programı alan öğrencilerimiz ile okul ortamında özel eğitim
programı uygulanan öğrenciler bu sınavlara girmeyeceklerdir.
14) Sınava girmeyen öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak ve bu
öğrenciler tekrar sınava alınmayacaktır.
15) Sınavların her birisi diğer sınavlardan bağımsızdır. Bu nedenle bir sınava
katılamamış olan öğrenciler, diğer sınavlara katılacaklardır.
16) Sınav sonuçları, Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi
tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla okul müdürlüklerine elektronik
ortamda gönderilecektir.
17) Sınav sonuçları, puanla değerlendirilmeyecek ve dersin dönem puanını
hesaplanması etki etmeyecektir.
18) Sınav sonuçları
etkilemeyecektir.
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doğru
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19) Öğrenciler soru kitapçıkları üzerine işaretleme, işlem veya karalama yapıp yazı
yazabilecekler ancak puanlamada sadece cevap kâğıdı üzerine yapılan doğru
kodlamalar geçerli olacaktır.
20) Sınav sonunda öğrenciye hiçbir sınav evrakı (soru kitapçığı, optik cevap kâğıdı)
teslim edilmeyecektir. Soru kitapçıkları okul müdürlüklerinde kalacak, optik
formlar ise değerlendirilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim
edilecektir.
21) Sınav sorularının herhangi bir yolla çoğaltılıp herhangi bir ortamda paylaşılması
yasaktır.
22) İzleme sınavları İl İzleme Araştırmaları kapsamında uygulanan sınavlar
olduğundan Bakanlığımız tarafından, bu araştırmaların tamamlayıcı bir unsuru
olarak anket uygulaması yapılacaktır.
23) Anketler; öğrenci, öğretmen ve yöneticiler tarafından “https://veri.meb.gov.tr”
adresli web sitesinde açılacak modül üzerinden uygulanacaktır.
24) Anketlerin uygulaması ile ilgili açıklamalar, https://aydinodm.meb.gov.tr adresli
web sitemizde de yayımlanacaktır.
25) İl izleme araştırmaları ile ilgili her türlü bilgi, belge ve form
https://aydinodm.meb.gov.tr adresli web sitesinden yayımlanacaktır.
İletişim: 0505 646 10 99 (Mehmet Ali OLGUN, Ekip Sorumlusu)
0505 333 91 80 (Necip ERBAY, Ekip Üyesi)

