
RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 08 OCAK 2016 CUMA GÜNÜ İL GENELİNDE YAPILACAK 

ORTAÖĞRETİM KARŞILAŞTIRMALI ORTAK DENEME SINAVI UYGULAMA ESASLARI 

GENEL ESAS 

 RENK Projesi kapsamında ilimiz genelinde yapılan karşılaştırmalı ortak deneme sınavı ile öğrencilerimizin;  eksiklerinin 

tespiti ve sınav analizleri ışığında telafi eğitimlerinin yapılarak ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılarının artırılması. 

UYGULAMA ESASLARI 

Sınav, 08 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde bulunan lise öğrencilerini ve Halk Eğitimi Merkezlerinde kurs görmekte olan mezun 

öğrencilerimizin tamamını kapsayacaktır. Sınav il genelinde birlik sağlanarak yürütülecek, esaslara bütün okullar uyacaktır.  

9.10.11.12. SINIFLAR 

TÜRKÇE 
40 

soru 

SAAT 

09:00/11:40 

MATEMATİK 

(Matematik, Geometri) 
40 

soru 

SOSYAL BİLİMLER 

(Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kül. ve Ahlak B.) 
40 

soru 

FEN BİLİMLERİ 

(Fizik, Kimya ve Biyoloji) 
40 

soru 

 

1- Sınav YGS Formatında olup tek oturumda gerçekleştirilecektir. Sınav süresi 160 dakikadır. Sınav başladıktan itibaren ilk 15 

dakika gelen öğrenci sınava alınacak, 120 dakika dolmadan sınav salonundan çıkartılmayacaktır. Sınav il genelinde tüm 

okullarda 09.00’ da başlayacak ve 11.40’ ta bitecektir. Sınav günü öğleden sonra eğitim-öğretim devam edecektir. 

2- OPTİK FORMUN KODLANMASI: 

Optik formun kodlanmasından gözetmen öğretmenler ve okul idaresi sorumludur. 

A-OKUL KODU: MEB tarafından okullara verilen 6 haneli kurum kodu kurşun kalem kullanılarak kodlanacaktır. Özel Okul 

öğrencileri ise 8 haneli okul kodunun sol baştaki 9 rakamını kodlamayacaktır. Örneğin: Kurum kodu 99910187 olan Özel Okul 

öğrencileri 9910187 olarak kodlama yapacaktır.  

 

B-ÖĞRENCİ NO: 5 haneli bölüme sağ başa yaslayarak kurşun kalem kullanılarak kodlanacaktır.  

C-SINIF: 2 haneli bölüm, 9.sınıflar 09, 10.sınıflar 10, 11.sınıflar 11, 12.sınıflar 12 olarak kodlanacaktır 

D-ŞUBE: 4 haneli bölüm sağ başa yaslanarak kurşun kalem kullanılarak kodlanacaktır. Örneğin: Şubesi A olan öğrenci ilk 3 

haneyi boş bırakıp 4.hanede A kodlayacak, Şubesi ATL. B olan bir öğrenci ilk haneden başlayarak sırasıyla ATLB şeklinde 

kodlama yapacaktır. Örneğin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

E-ALAN: Okullarda Alan kalktığı için bu bölüm kodlanmayacaktır.  

F- TC. KİMLİK NO: Bu bölüm doldurulmayacaktır.  

G-OKUL TÜRÜ: Kurum kodu belirtildiği için bu bölüm boş bırakılacaktır.  

H-KİTAPÇIK TÜRÜ: Öğrenci kendisine verilen soru kitapçığında belirtilen A veya B kitapçık türünü mutlaka doğru olarak 

kodlayacaktır. Kitapçık türünü kodlamayan veya yanlış kodlayan öğrencilerinin sınav sonucu doğruyu yansıtmaz.  

I-CİNSİYET: Öğrenciler erkek ve kız olarak cinsiyetlerini kodlayacak. 

İ-ADI-SOYADI:19 haneli bölüm en soldaki haneden başlayarak önce öğrenci adı, bir boşluk ardından da soyadı kodlanacaktır. 

3- Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liseleri 11. Sınıf öğrencileri için İLERİ DÜZEY 

MATEMATİK’in yer aldığı ana kitapçığın yanı sıra bir de TEMEL DÜZEY MATEMATİK kitapçığı basılmıştır. 

İdare ve gözetmenler tarafından öğrencinin gördüğü müfredata göre dağıtım yapılacak ve öğrenciye verilen her iki 

kitapçığın aynı grup olmasına dikkat edilecek.  

4- Sınav salonunda bulunan gözetmen öğretmenler, sınav süresinin bitiminde öğrencilerin kodlamalarını tek tek kontrol edip,  

optik formdaki gözetmen bölümünü doldurarak imzalayıp, optik formları okul idaresine teslim edecekler. 

5- Sınav bitiminde okul idareleri, optik formları 9., 10., 11. ve 12. sınıflar şeklinde tasnif ederek, kendi okuluna ait formları 

bir arada bağlı olduğu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edecek.  

6- Sınav, RENK Projesi kapsamında ücretsiz olarak yapılacak olup öğrencilerden para toplanmayacaktır. 

7- Sınav ile ilgili iş ve işlemler okul idaresi tarafından sınavdan bir gün önce yapılacak, fiziki olarak uygun okullarda öğrenciler 

tek kişi oturacak, imkân olmayan okullarda öğrencilerin çapraz şekilde aynı sınıf seviyesi yan yana gelmeyecek şekilde 

oturma sistemi uygulanacaktır. Sınav salonlarına o salonda sınava girecek öğrenci listeleri ve öğretmen görevlendirmeleri bir 

gün önce asılacaktır.  

8- Sınav görevlendirmelerinde ek ders yönünden herhangi bir değişiklik olmayacağı için o gün dersi olmayan öğretmene görev 

verilmemesi gerekmektedir.  

9- Okullar sınav evraklarını bağlı oldukları Milli Eğitim Müdürlüklerinden teslim alacaklar. 

10- Her ilçeye yeteri sayıda yedek soru kitapçığı ve optik form gönderilmiştir. 

11- Merkez İlçede bulunan okullarımız sınav evraklarını, Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Lisesi’nin bahçesinde bulunan Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün deposundan 04 Ocak 2016 Pazartesi gününden itibaren imza karşılığı teslim alacaklar.   

12- Sınav bitiminde okullar sınav evraklarını bağlı bulunduğu Mili Eğitim Müdürlüğüne ivedi olarak ulaştıracak. İlçe Mili 

Eğitim Müdürlükleri ilçelerine ait okulların sınav evraklarını en kısa sürede İl Mili Eğitim Müdürlüğü Sınav Hizmetleri 

birimine (oda nu:359) imza karşılığı teslim edecek. 

13- Cevap anahtarları saat 12:00 da Rize MEM internet sitesinde yayımlanacaktır. 

14- Tereddüt edilen hususlar için İl MEM AR-GE Birimi ile irtibata geçilecektir. 

15- Sınavların amacına uygun yapılması siz değerli arkadaşlarımın göstereceği hassasiyete bağlıdır. Gerekli hassasiyeti 

göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
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Şemsettin DURMUŞ 

Milli Eğitim Müdürü 

 


