
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN  

USUL VE ESASLAR

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2014-2015 Öğretim yılında gerçekleştirilecek 
ortak sınavların uygulama takvimi

nasıl olacak?

ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ

Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı

8’inci sınıf I. Dönem 26-27 Kasım 2014 13-14 Aralık 2014 Ocak 2015

8’inci sınıf II. Dönem 29-30 Nisan 2015 16-17 Mayıs 2015 Haziran 2015

Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin
öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı
okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye
saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.



Ortak Sınavlar 1. gün hangi derslerden, 
saat kaçta uygulanacak? 

Süre ne kadar olacak?

ORTAK SINAVLAR BİRİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ

Türkçe 09.00 20 40 DAKİKA

Matematik 10.10 20 40 DAKİKA

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.20 20 40 DAKİKA

yahya murat GÜLER
Yapışkan Not
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı sınav süresi 55 dk., sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden dolayı dinlenme süresi 15 dk. olarak uygulanacaktır.



Ortak Sınavlar 2. gün hangi derslerden, 
saat kaçta uygulanacak? 

Süre ne kadar olacak?

ORTAK SINAVLAR İKİNCİ GÜN OTURUMU

DERS ADI BAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ

Fen ve Teknoloji 09.00 20 40 DAKİKA

T.C. İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük
10.10 20 40 DAKİKA

Yabancı Dil 11.20 20 40 DAKİKA



Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji,
din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,
yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki
yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi
olmak üzere, her dönem yapılacaktır.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 
ORTAK SINAVLARI;



Ortak Sınavların 
Uygulama Adımları



Özel Durumlu Öğrencilerin Sınavı. 

Görme Engelliler

Telaffuzu düzgün Matematik ve İngilizce bilgisi olan 

öğretmenlerden seçilmeli ve öğretmen bilgilendirilmeli.

Ortopedik Engelliler

Bina ve salon fiziki şartları uygun olmalı.

 İşitme Engelliler

Yabancı dil muafiyeti var.

Cezaevlerindekiler

Hastanedekiler

Evlerindekiler 

Yedek Salona ve Mazeret Sınavına Girecekler



• Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; 

doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

• Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa bu öğrencileri 

RAM’lara yönlendirmek,

• Öğrenciler,  ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden 

sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

- Şubesi değişen öğrencilerin,

- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek,

• Yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen 

öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan 

öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu 

dilekçeyi/dilekçeleri RAM’a göndermek,

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

YMG
Vurgu

YMG
Vurgu
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YMG
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• Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini 

bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

• Sınava girecek öğrencilerin e-okul bilgilerini kontrol etmek,

• 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin 

çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek,

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
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• Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz 

olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek salonda sınavlara giren öğrencilerin 

bilgilerini sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders 

yazılısının ardından e-okul sistemine işlemek, sınava girmeyen öğrencilerin 

bilgilerini sınavlar tamamlandıktan sonra e-okul sistemine 5 (beş) gün içerisinde 

giriş yapmak,

• Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları cevap 

kağıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması gereken kısımların 

doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak 

yapmak.

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLARI

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

YMG
Vurgu

YMG
Altı çizili

YMG
Vurgu



Bakanlık Temsilcisi

İl Temsilcisi

Bina sınav Sorumlusu olarak Görev yapar 

Gerekirse valilik onayı ile 3 okula kadar 

sorumlu olabilir.

Salon Başkanı 1 Kişi

Gözetmen 1 Kişi

Yedek Gözetmen (Her 5 Salona Bir Yedek Gözetmen Verilir.)

Engelli Öğrenci Görevlileri (Her Öğrenciye 2 Kişi)

Nakil Görevlileri (Her 3 Binaya 2 Görevli)

Şoför (Her 3 Binaya 1 Kişi)

Hizmetli (Her Binaya 2 Kişi)

Taşıyıcı (Her Sınav Merkezine 2 Kişi)

Temsilciler  ve Görevliler 

Sınav Güvenliği ve Sınav Yönetimi
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BİNA SINAV KOMİSYONU

Okul Müdürünün başkanlığında, 2(iki) müdür yardımcısı, 

müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise 

kıdemli öğretmenlerden olmak üzere en fazla 3(üç) 

personelden il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulur. 

YMG
Vurgu

yahya murat GÜLER
Yapışkan Not
Özel okullarda bina sınav komisyonu resmi okul müdürü ve müdür yardımcılarından oluşturulacaktır. İş ve işleyişe yardımcı olmak üzere özel okul idarecilerinden en az iki kişi hazır bulundurulacaktır.



Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:

 Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav 

komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan 

kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar. 

 Kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini bölge 

sınav yürütme komisyonundan alarak sınavdan en az 2(iki) gün önce adayların 

görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

 Sınavda görev almak isteyen öğretmenleri tespit ederek bölge sınav komisyonuna 

önerir. Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini imza karşılığı duyurur.
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Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:

 Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura 

ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını 

açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden 

görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele 

yedek dâhil görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek millî eğitim 

müdürlüğüne bildirir.

 Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince 

görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar. 

 Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla 

teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa 

bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar. 
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Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:

 Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav 

güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. 

 Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav 

salonlarından çıkan adayların sessiz, hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarını sağlar. 

 Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini 

sağlar, tutanakla tespit eder.

 Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde, sınav binasına gelen 

adayların sınava katılmalarını sağlar. 

 Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın 

sorunsuz yapılmasını sağlar.
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 Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, cevap 

kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav 

güvenlik poşetlerini teslim alır.

 Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.

 ö) Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip 

il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder. 

 Birden fazla oturumlu sınavlarda, her oturuma ait sınav evrak poşetlerini ilgili sınav evrak 

kutusuna/çantasına koyar. Farklı sınav evrak kutularına konulan veya dışarıda unutulan sınav 

evrak poşetlerinin içinden çıkan cevap kâğıtları hakkında ayrıntılı olarak tutanak tanzim edip 

sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gönderir.

 Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek 

tutanak düzenler. 

Bina Sınav Komisyonunun Görevleri:
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Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Seçimi

Sınavın yapıldığı okulun öğretmeni olmaması,

Öğretmenin Branşı ile Yapılan Sınavın Branşı farklı olması,

Öğretmenlerin Sınavın uygulanmasının gerektirdiği 

niteliklere uygun olması.
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Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Görevleri:

Sınav başlamadan 1(bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur, 

yoklama listesini imzalar.

Salon görevlileri bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya 

katılır. Salon başkanı ve gözcü kura ile belirlenir. Salon görevlileri 

görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını 

tutanakla teslim alır. 



Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Görevleri:

 Salon görevlileri sınıfın sıra dağılımına göre S düzeninde ve salon aday 

yoklama listesindeki sıraya göre adayları yerleştirir. 

 Salon Görevlileri kullanılacak olan 4 farklı tür soru kitapçığını sınıf düzeni 

içerisinde birbiri ile temas etmeyecek, yan yana veya arka arkaya 

gelmeyecek şekilde dağıtır. "AÇABİLİRSİNİZ" denilmeden kitapçığın hiçbir 

aday tarafından açılmayacağını duyurur. Kitapçığın ön ve arka sayfasında 

bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyup gerekli bilgileri verir, soru 

kitapçıklarını adaylara kontrol ettirir, baskı hatası olan kitapçıkları sınav 

başlamadan önce mutlaka değiştirir. 
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Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Görevleri:

 Sınav güvenlik poşetini adayların önünde açar, içinden çıkan evrakın kontrolünü 

yapar, eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit eder. Öğrenciler, 

sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan 

saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi ve çağrı cihazı, cep telefonu, 

telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar 

bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin 

sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

 Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesindeki isimlerinin karşısına 

“GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kodlar. 



Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Görevleri:

 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (onbeş) dakika içerisinde gelen öğrenciler 

sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 

 Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika süresince öğrenciler 

sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandıktan sonra sınavını 

tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir.

 Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala öğrenciler sınıftan 

çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel eğitim tedbiri olan 

öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

 Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.  

Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap 

kağıdına mutlaka işaretlenmesi, cevap kağıdındaki imza bölümünü imzalaması 

hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
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Salon Başkanı ve Gözetmenlerin Görevleri:

 Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken 

öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle 

ilgili durumu açıklayıcı bilgileri Sınıf Yoklama Çizelgesi üzerindeki tutanak bölümüne yazılacak 

ÖDSGM’ye gönderecektir.

 Sınav bitiminden sonra;

Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine 

imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci 

sırasında bırakılmayacaktır.

Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap 

kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina 

sınav komisyonuna teslim edecektir.
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Sınav Evraklarına
Yeni Eklenen Belgeler



Sınıf Oturma Planı

Bu sınava özgü olarak her salona ve derse ait sınavlar için SINIF
OTURMA PLANI eklenmiştir. Salonda bulunan öğrencilerin her ders ortak
sınavında sınıf içerisinde oturduğu konumlar bu belgede işaretlenerek geri
dönüş poşetine konulacaktır.

Sınıf oturma düzeni olarak her sınıfta S düzeni uygulanacaktır.

Sınıftaki sıraların sayısı dikkate alınarak örneklendirilmiş uygulamada olduğu
gibi yerleştirilen öğrencilerin Adı Soyadı ve TC Kimlik numarası bilgileri
konumunu belirtecek şekilde evrak üzerine yazılacaktır.
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Sınıf Oturma Planı

YMG
Oval



Sınıf Oturma Planı
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Sınıf Oturma Planı
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Soru Kitapçığı Türü

• Soru kitapçıkları HER DERS için A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı 
şekilde basılmıştır. Öğrencilerin kullandıkları kitapçık türünü 
cevap kağıdı üzerine mutlaka doğru olarak kodlamaları 
gerekmektedir.

• Ayrıca Salon Görevlileri tarafından doldurulan Sınıf Oturma 
Planı üzerinde de kitapçık türlerinin doğru bir şekilde yazılması 
gerekmektedir.
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Sınav Evraklarına Yeni Eklenen Belgeler

Sınav Yoklama Çizelgesi üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. 

Sınav ile ilgili herhangi başka bir kağıt kullanılarak TUTANAK 

tutulması yerine burada oluşturulan yeni bölüme yazılması 

öngörülmüştür.
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Sınıf Yoklama Çizelgesi

Gerektiğinde TUTANAK 
olarak doldurulacak 

BÖLÜM:



Sınav Evraklarına Yeni Eklenen Belgeler

Yedek Salonda sınava giren öğrenciler için YEDEK CEVAP KAĞIDI 

üzerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu kağıt üzerindeki bilgilerin 

doğruluğu ve kontrolü BİNA SINAV KOMİSYON BAŞKANI’nca

yapılarak  yine aynı kişi tarafından imzalanacaktır.
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Yedek Cevap Kağıdı

49

Bina Sınav Sorumlusu 
Tarafından Doldurulacak 

BÖLÜM:
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Ortak Sınavlarda
Karşılaşılan

Yanlış Kodlama
Örnekleri



Silik Kodlama 
Yapılmış!

T.C. Kimlik Numarası 
Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Silik Kodlama 
Yapılmış!

T.C. Kimlik Numarası 
Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



T.C. Kimlik 
Kodlama Hatası!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Kısmi Kodlama 
Yapılmış, diğerlerinde 

ise sadece işaret 
konulmuş!

T.C. Kimlik Numarası 
Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Silik Kodlama 
Yapılmış!

T.C. Kimlik Numarası 
Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Silik Kodlama 
Yapılmış!

Silik Kodlama 
Yapılmış!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Yedek Cevap Kağıdına Ad Soyad 
Bilgisi Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Silik Kodlama 
Yapılmış!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Kitapçık Türü 
Girilmemiş!

Yanlış Kodlama Örnekleri



Yanlış Kodlama Örnekleri

Mürekkepli 
Kalem ile 
Kodlama !



Yanlış Kodlama Örnekleri

Kitapçık Türü 
Girilmemiş !



Ortak Sınavların Türkiye Genelinde 
sorunsuz ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleşmesi hususunda sahada en 
yetkin ve etkin kişiler olarak 

yapacağınız katkılarınıza, emeğinize 
şimdiden sonsuz teşekkürler ederiz. 

YMG
Metin Kutusu
Üsküdar MEM Bilgi İşlem ve Sınav Hizmetleri




