
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mayıs 2018

MEB  İL İZLEME ARAŞTIRMALARI UYGULAMA ESASLARI 
 

T.C. 
AYDIN VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

Ölçme Değerlendirme Merkezi 



 
 GENEL AÇIKLAMALAR 

  
1) Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülen “Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi” 
kapsamında 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde ilimiz genelindeki resmi ve özel bütün 
ortaokullarımızın 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Türkçe”, “Matematik” ve “Fen 
Bilimleri” derslerinden “İl İzleme Araştırmaları” uygulaması yapılacaktır. 
 

2) İl izleme araştırması yapılacak derslerin tamamında çoktan seçmeli ve 4 seçenekli sorular 
kullanılacaktır. Uygulama tarihleri ve süreleri aşağıdaki tablodaki yer almaktadır. 
 

İL İZLEME ARAŞTIRMALARI UYGULAMA TAKVİMİ 
(2. DÖNEM) 

Sıra 
No. 

Dersin Adı 
Soru 
Sayısı 

Sınav Süresi Günü Saati 

1 Türkçe-5 25 1 Ders Saati 8 Mayıs 2018 Salı 3. Ders 

2 Matematik-5 25 1 Ders Saati 8 Mayıs 2018 Salı 5. Ders 

3 Fen Bilimleri-5 25 1 Ders Saati 9 Mayıs 2018 Çarşamba 4. Ders 

 
3) Özel eğitim verilen okullarımızın öğrencileri uygulamalara katılmayacaklardır. Kaynaştırma 

yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerimiz ise İl İzleme Araştırmaları 
Uygulamasına katılabilecekler fakat ölçme değerlendirme merkezi tarafından 
değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerimize ait uygulama verileri; 
yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınarak hazırlanmış 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) çerçevesinde, dersi okutan kendi öğretmenleri 
tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmeler, uygulamalara katılan bütün öğrenciler için 
100 (yüz) puan üzerinden yapılacak ve yanlış yanıtlar hesaba katılmayacaktır. 
 

4) İzleme araştırmalarının değerlendirme işlemlerinden sonra öğrencilerimize sınav sonuç 
karneleri ile öğretmen ve yöneticilere ise şube/okul yanıt dağılımı tabloları ile geri bildirimde 
bulunulacaktır. 
 

5) Okul, ilçe ve il raporları Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) tarafında 
çıkarılacaktır. 

 
6) İl izleme araştırmaları uygulamasına katılamayan öğrencilerimiz için telafi uygulaması 

yapılmayacaktır. 
7) İl izleme araştırmaları uygulamasının hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirme 

ölçütlerinin belirlenmesinde, sonuçlarının kullanılmasında ve evrakının saklanması gibi 
hususlarda, Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
açıklamaları doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
 

8) İl izleme araştırmaları uygulamasında geçerliliğinin ve güvenilirliğin sağlanması açısından 
kendisinde görev tevdi edilen her düzeydeki personel,  görevini hassasiyetle yerine 
getirmekle yüküm olacaktır. 

 
9)  İl izleme araştırmalarının ilimiz genelindeki koordinasyonu, Müdürlüğümüz Ölçme 

Değerlendirme Merkezi tarafından sağlanacaktır.  Bu nedenle uygulamalar süresince bir 
aksaklığın yaşanmaması ve il genelinde uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, 
Müdürlüğümüz Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacak bilgilendirme ve 
yönlendirmelere uyulacaktır. 



GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler 
 

A) İl İzleme Araştırmaları Uygulamalarından Önce Yapılacak İşlemler 
 

1. İl izleme araştırmaları uygulaması ile ilgili her türlü duyuru, bilgilendirme, açıklama veya 
yönlendirme niteliğindeki yazıyı, ilçe genelindeki resmi ve özel 5. sınıf seviyesinde öğrencisi 
bulunan bütün ortaokul müdürlüklerine iletmek. 

2. İl izleme araştırmaları uygulaması ile ilgili olarak okul müdürlükleri tarafından yapılan hazırlık 
çalışmalarını izlemek ve ilçe genelinde uygulama birlikteliğini sağlayacak önlemleri almak. 

3. Uygulamalara dair matbu form, optik form veya soru kitapçığı niteliğindeki sınav evrakını, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinden 4 Mayıs 2018 Cuma günü tutanak 
karşılığında teslim almak. 

4. Teslim alınan sınav evrakını, okul müdürlüklerine teslim edileceği 7-8-9 Mayıs 2018 tarihlerine 
kadar güvenli bir şekilde muhafaza etmek. 

5. Sınav evrakının okul müdürlüklerine teslimi için gerekli tutanakları hazırlamak. 
 

SINAV EVRAKININ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM PLANI 

Okul Yerleşim Alanı 

TÜRKÇE 
 

(8 Mayıs 2018 
Salı 3. Ders Saati) 

MATEMATİK 
 

(8 Mayıs 2018 
Salı 5. Ders Saati) 

FEN BİLİMLERİ 
 

(9 Mayıs 2018 
Çarşamba-4. Ders Saati) 

İlçe  
Yerleşim Alanı Dışında 

Bulunan Ortaokullar 

7 Mayıs 2018 
Pazartesi 

(Mesai Saatleri İçerisinde) 

8 Mayıs 2018 
Salı 

(Mesai Saatleri İçerisinde) 
İlçe 

Yerleşim Alanı İçinde 
Bulunan Ortaokullar 

8 Mayıs 2018 
Salı 

(Mesai Başlangıç Saatinde) 

9 Mayıs 2018 
Çarşamba 

(Mesai Başlangıç Saatinde) 
 

 
B) İl İzleme Araştırmaları Uygulamaları Anında Yapılacak İşlemler  

 
1. Yedek sınav evrakının güvenliğini sağlamak  
2. Teslim alınacak sınav evrakı için gerekli tutanakları hazırlamak 
3. İhtiyaç halinde yedek sınav evrakı talep eden okullara evrakın sevkini sağlamak 
4. Karşılaşılan problemler konusunda Ölçme Değerlendirme Merkezini bilgilendirmek 
5. Olanaklar ölçüsünde ziyaret edilebilecek okulları ziyaret etmek ve uygulamaları yerinde takip 

etmek 
 

C) İl İzleme Araştırmaları Uygulamaları Sonrasında Yapılacak İşlemler 
 

1. Okul müdürlükleri tarafından getirilen sınav optik formlarını, okul optik form paketi olarak her 
ders için ayrı paket olacak şekilde teslim almak (Soru kitapçıkları ve kullanılmamış optik 
formlar okul müdürlüklerinde kalacak ve öğrencilerin soru kitapçıkları, sınav sonuçları 
açıklandığında sınav sonuç belgesi ile birlikte öğrencilere dağıtılacaktır). 

2. Okul Müdürlükleri tarafından getirilen optik formların sayısını ve sınava katılım oranlarını (Ek-2 
Okul Birleştirme Formu Bilgilerini), ilçe geneli birleştirme (Ek-3) formuna işlemek 



3. Her okulun kullanılmış optik form paketlerini, her dersin ilçe optik form paketi ayrı olacak 
şekilde paketlemek, paket/ler üzerine ilçe geneli birleştirme formunu (Ek-3) yapıştırmak 

4. İlçe optik form paketlerini en geç 10 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ölçme 
Değerlendirme Merkezine tutanakla teslim etmek 

5. Yayınlanan doğru cevaplar ile ilgili olarak varsa itiraz belgelerini Ölçme Değerlendirme 
Merkezine göndermek 

6. Değerlendirme sonuçları açıklandığında sonuç belgelerini okul müdürlüklerine göndermek 
7. Gönderilen sonuç belgelerine yönelik olarak varsa itiraz belgelerini Ölçme Değerlendirme 

Merkezine göndermek 
8. Kesinleşen sonuç belgeleri değerlendirmek ve ilçe genelinde kazanım eksikliği görülen öğrenme 

alanları üzerinde yapılacak çalışmaları okul müdürleri ile birlikte planlamak 
9. Öğrenme eksikliği görülen alanların iyileştirilmesi için okul müdürlükleri tarafından yapılan 

çalışmaları takip etmek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
Okul Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler 

 
A) İl İzleme Araştırmaları Uygulamalarından Önce Yapılacak İşlemler 

 
1. İl izleme araştırmaları uygulaması ile ilgili her türlü duyuru, bilgilendirme, açıklama veya 

yönlendirme niteliğindeki yazıyı, ilgili öğretmenlere veya öğrencilere duyurmak 
2. Sınavlarda görev alacak öğretmenleri, sınavın yapılacağı dersin branşından olmamak koşuluyla 

belirlemek ve kendilerine görevini ve sınav uygulama esaslarını tebliği etmek 
3. Uygulamaların yapılacağı derslik veya sınav salonlarında gerekli hazırlıkları yapmak, sınavı 

yapılan derse ait materyallerin sınıf panolarında veya sınıfın diğer alanlarında görülebilir 
durumda olmamasını sağlamak 

4. Her öğrencinin kendi şubesinde öğrenim gören arkadaşları ile birlikte sınava girecekleri şekilde 
oturma düzenlerini oluşturmak, duyurmak, sınavlara katılımlarını sağlamak (Kaynaştırma 
yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam öğrencileri dâhil). 

5. Uygulamalara dair matbu form, optik form veya soru kitapçığı niteliğindeki sınav evrakını, 
dağıtım planına uygun olarak ilçe milli eğitim müdürlüğünden tutanak karşılığında teslim almak. 

6. Teslim alınan sınav evrakını, sınavların yapılacağı saate kadar güvenli bir şekilde muhafaza 
etmek ve sınavlardan 15 dakika önce yapacağı toplantıda gözetmen öğretmenlere, öğrenci 
yoklama listesi (Ek-1 Form) ile birlikte tutanak karşılığında teslim etmek, toplantıda sınav 
uygulama esaslarını hatırlatmak ve ihtiyaç duyacağı diğer açıklamaları yapmak 

 
B) İl İzleme Araştırmaları Uygulamaları Anında Yapılacak İşlemler  

 

1. Sınavın okulun tüm şubelerinde aynı anda başlamasını sağlamak 
2. Yedek sınav evrakının güvenliğini sağlamak  
3. Teslim alınacak sınav evrakı için gerekli tutanakları hazırlamak 
4. İhtiyaç halinde yedek sınav evrakı talep eden gözetmen öğretmenlere evrakın teslimini sağlamak 
5. Uygulamalar süresince öğrencilerin huzurunu bozabilecek kişilere engel olmak 
6. Karşılaşılan problemler konusunda ilçe milli eğitim müdürlüğünü bilgilendirmek 
7. Uygulamaların yapıldığı salonları sırasıyla ziyaret etmek ve uygulamaları gözlemlemek 
8. Sınavın okulun tüm şubelerinde aynı anda sona ermesini sağlamak 

 

C) İl İzleme Araştırmaları Uygulamaları Sonrasında Yapılacak İşlemler 
 

1. Gözetmen öğretmenler tarafından getirilen kullanılmış sınav optik formlarını, yoklama 
listesindeki sayılara göre kontrol ederek teslim almak 

2. Teslim alınan optik formları okul optik form paketini oluşturacak şekilde ters/düz etmeden, boş 
optik formlar ayıklanmış ve okuma işlemini kolaylaştıracak şekilde paketlemek, paket üzerine 
okul geneli birleştirme formunu (Ek-2) yapıştırmak 

3. Kullanılan ve kullanılmayan soru kitapçıklarını şube soru paketi olarak teslim almak, teslim 
alınan soru kitapçıklarını dağılmayacak şekilde paketlemek, sınav sonuçları açıklandığında 
sonuç belgeleriyle birlikte sahibi olan öğrencilere dağıtmak, kullanılmayan soru kitapçıklarını 
ise incelemeleri ve uygun şekilde değerlendirmeleri için zümre başkanlarına teslim etmek 

4. Kullanılmayan optik formları gerekli gördüğü şekilde değerlendirmek 
5. Gözetmen öğretmenler tarafından getirilen optik formların sayısını ve şubede sınava katılım 

oranlarını (Ek-1 Okul Birleştirme Formu Bilgilerini), okul geneli birleştirme  
(Ek-2) formuna işlemek 

6. Okul optik form paketlerini, sınavların yapıldığı gün mesai bitimine kadar her dersin optik 
form paketi ayrı olacak şekilde ilçe milli eğitim müdürlüğüne tutanak ile teslim etmek  

7. Yayınlanan doğru cevaplar ile ilgili olarak varsa öğretmen itiraz belgelerini İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne göndermek (Öğrenciler itirazlarını dersi okutan öğretmenine yapabilir. Dersi 



okutan öğretmen, öğrencinin itirazını haklı buluyorsa kendi adıyla okul müdürlüğüne itiraz 
belgesini sunar) 

8. Değerlendirme sonuçları açıklandığında sonuç belgelerini öğretmen ve öğrencilerine göndermek 
9. Gönderilen sonuç belgelerine yönelik olarak varsa itiraz belgelerini ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne göndermek 
10. Kesinleşen sonuç belgeleri değerlendirmek ve okul genelinde kazanım eksikliği görülen 

öğrenme alanları üzerinde yapılacak çalışmaları zümre öğretmenleri ile birlikte planlamak 
11. Öğrenme eksikliği görülen alanların iyileştirilmesi için zümre öğretmenleri tarafından yapılan 

çalışmaları takip etmek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözetmen Öğretmenler Tarafından Yapılacak İşlemler 

 
A) İl İzleme Araştırması Uygulamasından Önce Yapılacak İşlemler 

 
1. Okul Müdürü tarafından kendisine tevdi edilen görevini tebellüğ etmek 
2. Sınavdan 15 dakika önce Okul Müdürü tarafından yapılacak toplantıya katılmak ve sınav 

evrakını imza karşılığında teslim almak 
3. Sınavın yapılacağı salona gitmek, sınıf panosu, duvar, yazı tahtası veya salonun başka 

alanlarında sınavı yapılan dersin konuları ile ilgili herhangi bir materyal olup olmadığını kontrol 
etmek, varsa gerekli önlemleri almak 

4. Öğrencileri sınıfa almak ve Okul Müdürü tarafından kendisine verilen yoklama listesine göre 
oturmalarını sağlamak 

5. Sınav evrakını kontrol etmek ve öğrenci sayısına göre eksiklik var ise nöbetçi öğretmen aracılığı 
ile Okul Müdüründen eksik sınav evrakını temin etmek 

6. Öğrencilerin adına düzenlenmiş olan optik formları kontrol ederek öğrencilere dağıtmak 
7. Soru kitapçıklarını öğrencilere dağıtmak ve sayfa numaralarını takip ederek basım hatası olup 

olmadığını hızlıca kontrol etmelerini daha sonra ise kitapçık üzerine gerekli kimlik bilgilerini 
yazmaları gerektiğini duyurmak 

8. Öğrencilerin, optik form üzerine kitapçık türü bilgisini kurşun kalemle kodlamalarını ve 
öğrenci imzası bölümüne ise tükenmez kalem ile ve alanın dışına taşırmadan imzalamalarını 
sağlamak 

9. Soru kitapçıklarının boş alanların işlem yapmak amacıyla kullanılabileceğini fakat verilen 
cevapların mutlaka optik forma kuralına uygun şekilde işaretlenmesi gerektiğini belirtmek ve 
kitapçık arka kapağındaki açıklamaları öğrencilerin duyabileceği şekilde okumak 

10. Diğer şubelerle birlikte aynı anda sınavı başlatmak 
 

B) İl İzleme Araştırması Süresince Yapılacak İşlemler  
 

1. Kullanılmayan soru kitapçıklarının ve optik formların korunmasını sağlamak 
2. Öğrencileri rahatsız etmeden optik form üzerine kitapçık türü bilgisinin doğru kodlanıp 

kodlanmadığı kontrol etmek ve gözetmen öğretmenin imzası alanına tükenmez kalem ile 
imzalamak 

3. Öğrencileri rahatsız edebilecek olumsuz davranışlara engel olmak 
4. Sınava geç gelen öğrencileri, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde yerlerine oturtmak 
5. Sınav süresince dışarıya çıkmak zorunda kalan öğrencileri nöbetçi öğretmene yönlendirmek 
6. Sınav bitimine 5 dakika kaldığında öğrencilere, cevapların mutlaka optik forma kodlanmış 

olması gerektiğini ve kalan süreyi hatırlatmak 
7. Sınavın diğer şubelerle birlikte aynı anda sona ermesini sağlamak 

 
C) İl İzleme Araştırması Bitiminde Yapılacak İşlemler 

 
1. Öğrencilerin cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını sırasıyla toplamak 
2. Öğrenci sayısı ile soru kitapçıklarının ve optik formların sayısını karşılaştırmak 
3. Uygulamaya katılmayan öğrencilerin durumunu, yoklama listesinde isimleri karşısına tükenmez 

kalem ile “GİRMEDİ” ifadesini yazarak belirtmek  
4. Öğrencilerin dışarıya çıkmasını sağlamak 
5. Kullanılan/kullanılmayan soru kitapçıkları ile optik formları ayrı paketler halinde ve imza 

karşılığında yoklama listesi ile birlikte okul müdürüne teslim etmek 
 
 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İl İzleme Araştırması Uygulamaları Evrakları 

 

A) Soru Kitapçıkları  

Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen 
il izleme araştırmaları; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsamaktadır. Bu üç derse ait 
soru kitapçıkları A ve B grubu soru kitapçıkları olarak her birisi 25 çoktan seçmeli ve 4 seçenekli 
soruları içermektedir. 

B) Optik Cevap Kâğıtları  

Öğrenciye ait bilgiler kodlanmış şekildedir.  Öğrenci sadece kitapçık türünü kodlayacak ve sorulara 
verdiği cevapları işaretleyerek imza alanına tükenmez kalem ile imzalayacaktır. Kendine ait 
kodlanmış optik formu olmayan öğrencilere yedek optik form verilecek ve öğrenci tarafından T.C. 
Kimlik No. alanı sağa dayalı T.C. No. Yazılıp kodlanacaktır. Bu şekilde kullanılan yedek optik 
formlarda ayrıca “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” ifadesinin yanındaki kutucuk kurşun kalem ile 
doldurulacak ve birinci sütuna dersin kodu (Türkçe=1, Matematik=2, Fen Bilimleri=3) yazılıp 
kodlanacaktır. 
Sınava katılmayan öğrenciler için optik form üzerindeki “Öğrenci Sınava Girmedi” alanı mutlaka 
gözetmen öğretmen tarafından imzalanacaktır. 

  
C. İl İzleme Araştırma Uygulamaları Evrakı İl Teslim Tutanağı  

 Sınav Evrakı Şube Teslim Tutanağı (Tutanak-No:1) 
Sınav evrakının ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi sırasında Ölçme 
Değerlendirme Merkezinde doldurulacaktır.  
 

 Sınav Evrakı İlçe Teslim Tutanağı (Tutanak-No:2) 
Sınav evrakının okul müdürlerine teslim edilmesi sırasında ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 
doldurulacaktır. 
 

 Sınav Evrakı Okul Teslim Tutanağı (Tutanak-No:3) 
Sınav evrakının salon gözetmenlerine teslim edilmesi ve teslim alınması sırasında okullarda 
doldurulacaktır. 
 

 Ek-1 Form (Salon Öğrenci Yoklama Listesi) 
Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler tarafından doldurulacak ve sınav sonunda Okul 
Müdürüne edilecektir. 
 

 Ek-2 Form (Okul Geneli Birleştirme 
Tutanağı) 
Salon sınav evrakının salon gözetmenleri 
tarafından okul müdürüne teslim edilmesi 
sırasında doldurulacak, e-posta yoluyla ilçe 
milli eğitim müdürlüklerine zaman kaybetmeden gönderilecektir. 
 

 Ek-3 Form (İlçe Geneli Birleştirme Tutanağı) 
Okul sınav evrakının ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi sırasında doldurulacak, il 
milli eğitim müdürlüğü tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezine zaman kaybetmeden e-
posta yoluyla gönderilecektir. 
 

 Ek-4 Form (İl Geneli Birleştirme Tutanağı) 
İlçe sınav evrakının ilçe sınav komisyonu başkanı tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim 
edilmesi sırasında doldurulacaktır. 



 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 


