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A. GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem İl Zümre Başkanları Toplantısında “İl Ölçme Değerlendirme 

Merkezlerince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il/ilçe düzeyinde Ölçme 

Değerlendirme faaliyetleri yapılabilir.” uyarınca il geneli ortak sınavların her türlü koordinasyon işlemleri, 

Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından sağlanmaktadır. 

 
2. Yapılacak ortak yazılı sınavlar, derslerin öğretim programlarına bağlı kalınarak hazırlanacak ve öğretim 

programlarında belirtilen kazanımlar esas alınacaktır. 

 
3. Ortak yazılı sınavlarda alınan puanlar, o dersin I. dönem 2. yazılı puanı olarak e-okul sistemine 

girilecektir. 

 
 

4. Sınav Yürütme Komisyonu, sınav güvenliği açısından okuldaki sınavın sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesinden sorumlu olup herhangi bir aksaklığa mahal vermeksizin sınavı uygulamakla yükümlüdür. 
 
 

5. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından asıl ve mazeret sınavları dışında bir sınav uygulaması 

yapılmayacaktır. Bu sınavların her ikisine de mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin sınavları, kendi 

ders öğretmenleri tarafından hazırlanarak gerçekleştirilecektir. 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM İL GENELİ ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ 

Dersin Adı 
Ortak Sınav 

Tarihi 

Mazeret Sınav 

Tarihi 
Sınav Başlama Saati Sınav Süresi 

6. Sınıf Matematik 
24 Aralık 2019 

Salı 

31 Aralık 2019 

Salı 
3. Ders Saati 40 dk. 

7. Sınıf Matematik 
24 Aralık 2019 

Salı 

31 Aralık 2019 

Salı 
3. Ders Saati 40 dk. 

9. Sınıf Matematik 
24 Aralık 2019 

Salı 

31 Aralık 2019 

Salı 
3. Ders Saati 40 dk. 

10. Sınıf Matematik 
24 Aralık 2019 

Salı 

31 Aralık 2019 

Salı 
3. Ders Saati 40 dk. 

6. Sınıf Türkçe  
25 Aralık 2019 

Çarşamba 

02 Ocak 2020 

Perşembe 
3. Ders Saati 40 dk. 

7. Sınıf Türkçe  
25 Aralık 2019 

Çarşamba 

02 Ocak 2020 

Perşembe 
3. Ders Saati 40 dk. 

9. Sınıf Türk Dili ve 

Edebiyatı 

25 Aralık 2019 

Çarşamba 

02 Ocak 2020 

Perşembe 
3. Ders Saati 40 dk. 

10. Sınıf Türk Dili ve 

Edebiyatı 

25 Aralık 2019 

Çarşamba 

02 Ocak 2020 

Perşembe 
3. Ders Saati 40 dk. 

6. Sınıf Fen Bilimleri 
26 Aralık 2019 

Perşembe 

03 Ocak 2020 

Cuma 
3. Ders Saati 40 dk. 

7. Sınıf Fen Bilimleri 
26 Aralık 2019 

Perşembe 

03 Ocak 2020 

Cuma 
3. Ders Saati 40 dk. 



 

 

6. Ortak yazılı sınavlar, ilgili dersin konu ve kazanımları doğrultusunda her ders için “Çoktan Seçmeli“ 

sorulardan oluşacaktır. Soruların puanı sınav yönergesinde belirtilecektir. Değerlendirmede yanlış 

cevapsayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakikadır. 

 
7. Ortak yazılı sınavı için verilen 40 dakikalık sürenin, sınav kâğıtları dağıtıldıktan sonra başlayacak 

şekilde ayarlanması sağlanacaktır. 

 
8. Ortak yazılı sınavın yapılacağı derslerin kazanım listesini http://bingolodm.meb.gov.tr sitesinden Ortak 
Yazılı Sekmesinden indirebilirsiniz. 
 
9. İl geneli ortak sınavların ölçme sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sonuçları e-Okul 
sistemine işlenecektir. İşlenen puanlar, okul içinde yapılan diğer yazılı sınav puanları gibi o dersin dönem 
puanını oluşturacaktır. 

 
10. Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin durumları okul sistemine 

“G” (girmedi) olarak girilir. 

11. Soru kitapçıkları sınav günü Ölçme Değerlendirme Merkezi web sayfasından “Ortak Sınav Portalı” 

linkinden kurum kodu ve şifre ile sisteme girilerek indirilecektir. 

12. Ortak yazılı sınavın bitiminde optik formlar öğrencilerden geri toplanarak aynı gün mesai bitimine 

kadar belirtilen şekilde(300x300 dpi, JPG uzantılı) taratılıp elektronik ortamda Ölçme Değerlendirme 

Merkezine ait bingol.odm@gmail.com mail adresine gönderilecektir. Ölçme Değerlendirme Merkezi 

tarafından okunan optik formlara ait sonuçlar Ölçme Değerlendirme Merkezi web sayfasındaki “Ortak Sınav 

Portalı” üzerinden okullarla paylaşılacaktır. Ortak yazılı sınav sonuçlarının, ders öğretmeni tarafından5 iş 

günüiçindee-okulsisteminegirilecektir. 

 
13. Yazılı sınav soruları, cevap anahtarına bağlı olarak yazılı sonrası ders öğretmeni tarafından öğrencilerle 

cevaplandırılacak. Sorular ve cevaplar için öğrencilerden gelen itiraz dersin öğretmeni tarafından 

değerlendirilecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirme zümre başkanı tarafından karara bağlanacak ve 

okul müdürlüğüne bildirilecek. Okul müdürlüğü resmî yazı ile inceleme ve değerlendirme isteğini Ölçme 

Değerlendirme Merkezine bildirecektir. 

 
14. Soru kitapçıkları ve optikleri ortak yazılı yapılacağı ilgili branşın öğretmenine teslim edilecektir. İlgili 

branş öğretmeni ortak yazılı kitapçıklarını ve optiklerini  sınav evrakı olarak dönem sonunda okul idaresine 

teslim edecektir. 

 
15. Bütün okullardan sınav evrakları, Ölçme Değerlendirme Merkezine ulaştıktan sonra 

http://bingolodm.meb.gov.tr/ sitesinden “Ortak Sınav” linkinden Cevap Anahtarları paylaşılacaktır. 
 
B. SINAV EVRAKLARININ TEMİNİ VE İADESİ 
 
1. Sınav soru kitapçığı ve öğrencilere ait optik formlar Ölçme Değerlendirme Merkezinin web 
sayfasından(http://bingolodm.meb.gov.tr/)  temin edilecektir. 
2. Sınav kitapçıkları sınav günü sisteme yüklenecektir. 
3. Sınav kitapçıkları sınav günü sınav saatine yetişecek şekilde çıktı alınarak hazırlanmalı. Kitapçıklar çıktı 
alınırken okunaklı olmaları için uygun boyutta basılmasına dikkat edilmeli. 
4. Öğrencilere ait optik formlar sınav tarihinden önce ortak sınav portalına pdf formatında yüklenecektir. 
Optik formlar sınav gününden önce her öğrencinin optiği sınava gireceği ders sayısı kadar çıktı alınarak 
hazır hale getirilmeli. 
5. Optik formlar çıtı alınırken “a4 kağıda, gerçek boyutta” çıktı alınması gerekmektedir. Aksi takdirde optik 
formların değerlendirmesi mümkün değildir. 
6. Optik formlar çıktı alınırken kağıtta beyaz veya siyah çizgilerin, silik baskının olmadığına dikkat 
edilmeli. (QR Kodun ve cevapların işaretlendiği karenin düzgün basılması gerekmektedir.)  
7. Sınav sonrasında öğrenci cevaplarının olduğu optik formlar “300x300 dpi çözünürlükte ve jpg 
formatında” taratılarak elektronik ortamda bingol.odm@gmail.com mail adresine aynı gün içerisinde mesai 
bitimine kadar gönderilmelidir. Taratılan optiklerin elektronik ortamda görüntüsünün net ve okunaklı 
oldukları kontrol edilmeli. 
8. Öğrenci cevapları değerlendirildikten sonra sınav karneleri portal üzerinden paylaşılacaktır. 

http://bingolodm.meb.gov.tr/
mailto:bingol.odm@gmail.com
http://bingolodm.meb.gov.tr/
http://bingolodm.meb.gov.tr/
mailto:bingol.odm@gmail.com


 

 

C. İLÇE MEM’lerin  YAPACAĞI İŞLEMLER 
 

1. Ortak yazılı uygulamasının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 
 

2. İlçedeki okullarımızda çaprazlama yapılacak müdür yardımcılarının(başka okullardan 
görevlendirilecek) listesini oluşturup ilgili kişilere bildirmek. 
 

3. Sınav evraklarının İl Ölçme Değerlendirme Merkezine gönderilmesini koordine etmek. 
 

4. Yazılı sınav sonuçlarının okullarda değerlendirilip okul raporlarının oluşturulmasını sağlamak ve 
ilgili raporu İl Ölçme Değerlendirme Merkezine göndermek. 
 
 

D. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER 
 

1. Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere ortak yazılı sınavla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapmak. 
 

2. Öğrenciler kendi sınıflarında sınava gireceklerdir. (Oturma düzenleri aynı kitapçıklar yan yana 
gelmeyecek şekilde gözetmen öğretmen tarafından belirlenecektir.) 
 

3. Çaprazlama yapılan müdür yardımcıları(başka okullardan görevlendirilecek) eşliğinde sınav 
kâğıtlarının basımını sağlamak. 
 

4. Sınav Yürütme Komisyonunu kurmak. Sınav Yürütme Komisyonu ortak sınav yapılacak ilgili dersin okul 
zümre başkanları ve bir okul müdür yardımcısı şeklinde görevlendirilecektir.   
 

5. Esas sınava giremeyen öğrencilerin optiklerine herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bu optikler 
mazeret sınavında kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.   
 

6. Esas sınava giremeyen öğrencilerin kitapçıklarını; mazeret sınavının yapılacağı gün sınava 
giremeyen  öğrenci sayısı kadar kitapçıkları basıp sınavı uygulayacaktır. (Mazeret sınavı için 
hazırlanan soru kitapçığı Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından “Ortak Sınav Portalından” 
okullarla paylaşılacaktır.)  
 

7. Öğretmenlerin hangi sınıfta/salonda görevli olduklarını bildirmek.(Sınav yapılan dersin branş 
öğretmeni yapılan sınavda görevlendirilmeyecektir.) 
 

8. Sınav evraklarını, gözetmen öğretmene imza karşılığı teslim etmek ve sınav sonrasında teslim almak. 
 

9. BEP kapsamındaki öğrencilerin yazılıları dersine giren öğretmenler tarafından hazırlanır. 
 

10. NOT:BEP’li öğrencilere ait sınav evrakları Ölçme Değerlendirme Merkezine geri gönderilmeyecek ve 
dersin öğretmeni tarafından yapılacak olan sınavın sonucu sisteme işlenilecektir. 
 

11. Okulda ortak yazılı sınavının yapılacağı sınıfları hazırlamak ve gerekli tedbirleri almak. 
 

12. Ortak yazılı sınava katılamayan öğrencileri tespit ederek sınava katılmayan öğrencilerin Sınavların 
yapılacağı tarihte mesai bitimine kadar ekte yer alan sınava girmeyen mazeretli öğrenci listesini(EK-2) 
doldurarak bingol.odm@gmail.com adresine göndermek. 
 

13. Ortak yazılı sınav sonuçlarının ders öğretmeni tarafından yazılı notu olarak 5 iş günü içinde e-okul 
sistemine tam ve doğru olarak girilmesini sağlamak. 
 

14. Gözetmen öğretmen tarafından kopya çektiği tespit edilen ve Ek- 3Kopya Tespit Tutanağı hazırlanan 
öğrencilerin yazılı sınavı ilgili okulun bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirmek. 
 

15. Ortak yazılı sınav sonuçlarının ve kazanım analizlerinin zümre öğretmenler kurullarında görüşülmesini 

sağlamak, ortak yazılı sınav sonunda okulda en çok yapılan/ yapılamayan soruları tespit ederek 

yapılamayan bu soruların ilgili olduğu konu ve kazanımlara yönelik çalışmaları zümreler tarafından 

planlanmasını sağlayarak Okul Yazılı Raporu oluşturmak ve ilgili raporu İl Ölçme Değerlendirme 

Merkezine göndermek. 

 

mailto:bingol.odm@gmail.com


 

 

E. GÖZETMEN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ 

 

1. Ortak yazılı sınav evraklarını sınav başlamadan 20 dakika önce okul idaresinden imza karşılığı 

teslim alıp sınav bitiminde imza karşılığı teslim etmek. 

 

2. Salon/sınıf oturma düzenini sağlayarak öğrencileri yerlerine oturtmak, yazılı kâğıtlarında aynı 

kitapçıkların yan yana gelmemesine dikkat etmek. 

 
3. Öğrencilere, soru cevaplarını mutlaka optik forma işaretlemesi hususunda gerekli uyarıyı yapmak. 

 
4. Ortak yazılı sınavı için verilen 40 dakikalık sürenin, sınav kâğıtları dağıtıldıktan sonra başlayacak 

şekilde ayarlanması sağlamak. 

 
5. Sınavın değerlendirilmesinde yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısını etkilemeyeceğini 

öğrencilere duyurmak. 

 
6. Ortak yazılı sınav öncesinde optik formların ve soru kitapçıkların öğrencilere kontrol ettirerek 

kitapçıkların eksik sayfa veya baskı hatası tespit edilenlerin değiştirilmesini sağlamak. 

 
7. Ortak yazılı sınav süresince dışarı çıkılmasına izin vermemek. (Zorunlu hallerde ise okul idaresi 

gözetiminde öğrenci dışarı çıkarılır, öğrenciye ek süre verilmez.) 

 
8. Ortak yazılı sınava katılmayan öğrencilerin isimlerini ve numaralarını Ek-2’e tükenmez kalem ile 

doldurarak okul idaresine teslim etmek. 

 
9. Ortak yazılı sınav esnasında kopya çekildiğinin gözetmen/gözetmenler tarafından tespit edilmesi 

hâlinde kopya çeken öğrenci için Ek-1Kopya Tespit Tutanağını doldurduktan sonra okul idaresine teslim 

etmek. 

 

10. Ortak yazılı sınav sonrasında sınav evraklarını kontrol etmek. 
 
 

 
F. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

1. Her soru 5 puan değerindedir. 

 

2. Sınavın Değerlendirilmesinde yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 

 

3. Sınav sonunda oluşan puanlar ilgili dersin I. dönemde II. yazılı notu olarak değerlendirilecek ve 

e- okul sistemine işlenecektir. 

 
4. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen dersin sınavı 

puanla değerlendirilmeyecek; e-okul sistemine “G” olarak girilerek aritmetik ortalamaya dâhil edilecektir. 

 
5. Soru iptali olması durumunda değerlendirme, iptal edilen soru tüm öğrenciler tarafından doğru 

yapılmış kabul edilerek puana dâhil edilecektir. 

 
 
 
 
 



 

 

G. MAZERET SINAVININ UYGULANMASI 
 

1. Ortak yazılı sınava girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin 

mazeret yazılıları, ortak yazılı sınav takviminde belirtilen tarihlerde merkezî olarak hazırlanmış 

sorularla aynı anda yapılacaktır. Mazeret yazılı sınavın usûl ve esasları ile konu ve kazanımları 

ortak yazılı sınavla aynı olacak, yalnızca soruları farklı olacaktır. 

2. İlgili dersin asıl sınavına il genelinde katılmayan öğrencilerin oranı %5’ten düşük olduğu 

taktirde mazeret sınavı uygulanmayacaktır.  Bu durumda mazeret sınavını ilgili branş öğretmeni 

yapacaktır. 

 
 

H. ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 
 

1. Ortak yazılı sınavın bitiminde optik formlar öğrencilerden geri toplanarak Ölçme Değerlendirme Merkezine 

gönderilecektir. Ölçme Merkezi tarafından okunan optik formlara ait sonuçlar okullara gönderilecek. 

2. Ortak yazılı sınav sonuçlarının ders öğretmeni tarafından yazılı notu olarak 5 iş günü içinde e-okul 
sistemine girilecek. 

3. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilecektir. 
 

 

I. ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 

 

1. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit 

edilmesi.  
2. Öğrencinin yerine başkasının yazılı sınava girmesi.  
3. Bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile 

cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları yazılı sınav anında öğrencinin yanında bulundurması.  
4. Yazılı sınav evrakına zarar verilmesi (yazılı kâğıdını yırtmak, teslim etmemek vb.) nedeniyle sınav 

kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve okul idaresinin tuttuğu tutanaklar da dikkate 

alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  
5. Ortak yazılı sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır. 

 
 

İ.  ORTAK SINAVLARA İTİRAZ  
Yazılı sorularına ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, ilgili zümre kararı gönderildiği takdirde 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilecektir. 



 

 

 
EK-1 

 

KOPYA TESPİT TUTANAĞI 

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem 

             X 

Sınıf/Şube : Öğrenci yazılıda kopya çekti.  

Ders : Öğrenci yazılı evrakına zarar verdi.  

Tarih : Öğrencide bilişim aracı bulundu.  

 Öğrenci yazılı kurallarını ihlal etti.  

 

 

Öğrencinin 

Adı Soyadı : Öğrenci No : Sınıfı : 

TUTANAKTIR 

Gözetmenin 

Adı Soyadı:  İmzası:  

 
  

OKULU : 



 

 

GÖZETMEN ÖĞRETMENLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER 

Okul müdürlüğünden görev yapacağınız salona ait yazılı evraklarını alarak yazılı başlama saatinden en az 10 

dakika önce görevli olduğunuz sınıfta hazır bulununuz. Göstereceğiniz hassasiyet öğrencilerimizin sınav 

süresince herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından önemlidir. Lütfen her aşama tamamlandığında onay 

kutularına      işareti koyunuz. 

İŞLEM BASAMAKLARI EVET HAYIR 

1 Yazılı sınav başlamadan 5 dakika önce sınıfta yazılı hazırlıklarına başlandı   

2 Yazılı sınav süresi öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazıldı.   

3 Yazılı sınav kuralları öğrencilere okundu.   

4 Yazılı kâğıtları sıraya uygun olarak aynı gruplar yan yana gelmeyecek şekilde dağıtıldı.   

5 Yazılı kâğıdında öğrencilerin doldurulması gereken yerler kontrol edildi.   

6 Yazılı kâğıdı grubu ( A- B) kontrolü yapıldı, Öğrencilerin cevap kâğıtlarındaki bilgilerini 

tam ve doğru olarak doldurulduğu görüldü. 

  

7 Yazılı zamanında başlatıldı.   

8 Sınava girmeyen öğrenci/öğrenciler tespit edildi. Bilgileri Ek -2’e işlendi.   

9 Sınav zamanında sonlandırıldı.   

10 Yazılı kâğıtları ve optik formlar toplandı, sayıldı.   

11 Yazılı kâğıdında eksiklik varsa tutanakla imza altına alındı.   

12 Yazılı sınav süresince hiçbir öğrenci dışarı çıkarılmadı.   

13 Öğrenci cevap kâğıtları ve tutanaklar(varsa) eksiksiz olarak idareye teslim edildi.   

 

 

Gözetmen Öğretmenin 

Ad, Soyad : İmza : 
    

       



 

 

  
 
 
 

EK-2 
 
 

 

ORTAK YAZILI SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİNİN TESPİT BELGESİ  
 

 

OKUL ADI : 
 

Dersin Adı 

 

Sınıfı/Şube …/… 
Sınav Tarihi …/…/201… 

………….…………………. 
   

Sınav Saati …/…       
         

GİRMEYEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİ      
       

S.No 
 

Öğrenicin Adı Soyadı 
   

Numarası     
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

 

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılan il geneli ortak ……………….yazılı sınavına  
girmeyen öğrenciler tarafımdan tespit edilmiştir. 

 

TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN 

. . . / . . . / 2019 . . . / . . . / 2019 

Okul Müdürü  

 …...…………………………….……….. Öğretmeni 
   

 

 

  



 

 

 

 

 

Bingöl Ölçme Değerlendirme Merkezi 
 

Web: http://bingolodm.meb.gov.tr/ 
 
E-Posta :bingol.odm@gmail.com 

 
 
Adres : YenişehirMah. Hastane Caddesi Bingöl 
/Merkez100. Yıl Ortaokulu  

mailto:bingol.odm@gmail.com

