
RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 07 NİSAN 2016 KARŞILAŞTIRMALI ORTAK SINAV 

UYGULAMA TALİMATI 

GENEL ESAS 

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

tespiti ve sınav analizleri ışığında telafi eğitimlerinin yapılarak merkezi ortak sınavlarda akademik başarılarının 

artırılması. 

 

UYGULAMA ESASLARI 

Sınav, 07 Nisan 2016 Perşembe günü ilimiz genelinde bulunan ortaokul öğrencilerinin tamamını kapsayacak 

olup, il genelinde eşzamanlı şekilde yürütülecek ve esaslara bütün okullar uyacaktır.  

1- Sınav günü Anaokulu ve Anasınıfları, müstakil ilkokullar ve liseler eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 

edecektir. İkili eğitim yapan okullar ve ilkokul-ortaokul aynı binada tam gün eğitim-öğretim yapan okulların 

ilkokul öğrencilerine sınav günü tatil edilecektir. Bu okullarda bulunan sınıf öğretmenleri normal mesai yapacak 

ve idarenin vereceği sınav görevlerini yerine getirecektir. O gün ders görevini yapmış sayılacaktır. 

2- Sınav görevlendirmelerine ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. 

3- Sınav uygulaması il genelinde tüm okullarda aşağıdaki zaman çizelgesine göre yapılacaktır.  İşitme ve görme 

engeli öğrencilerimizin ek sınav süreleri okul idaresi tarafından ayarlanacaktır. Soru sayıları her sınıf   

kademesinde aynı olup bir oturum süresi 120 dk.’dır. Başlama saatinden itibaren ilk 75 dk. öğrenciler sınavdan 

çıkartılmayacaktır.  

5.6.7.8. SINIFLAR I.OTURUM 

TÜRKÇE 
20 

soru 

SAAT 

10:00/12:00 
MATEMATİK 

20 

soru 

DİN KÜLTÜRÜ 

ve AHLAK BİL. 

20 

soru 

   

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

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

okullarda öğrenciler tek kişi, imkânı olmayan okullarda öğrencilerin çapraz şekilde (5-7 veya 6-8 gibi)  oturma 

sistemi yapılacaktır. Sınav salonlarına o salonda sınava girecek öğrenci listeleri ve öğretmen görevlendirmeleri 

bir gün önceden asılacaktır.  

6- Sınavda I. Oturum (Türkçe, Matematik, Din Kül. ve Ah. Bil.) tek, II. Oturumda (Fen Bilimleri, Sosyal 

Bilgiler, İngilizce) tek olmak üzere toplamda iki optik form kullanılacaktır. Optik formlar öğrenci ismine 

kodlanmış şekilde geleceğinden tasnif yapılırken azami dikkat edilecek, boş olan T.C kimlik numarası bölümü 

kesinlikle kodlanmayacaktır.  

7- Öğrenciler optik form üzerine sadece kitapçık türünü işaretleyecekler ve imzalarını kurşun kalemle 

atacaklardır. Salon görevlileri optik formları titizlikle inceleyip imzalayacaktır.  

8- Her okula yeterli sayıda boş form ve kitapçık gelecektir. Okullar ismi çıkmayan ve nakil nedeniyle gelmiş 

öğrencilerini boş formu uygun şekilde doldurtarak sınav yapacaklardır. 

9- Sınav kitapçıkları içerisinde derslere ait sorular fasikül şeklinde olduğundan, sınav gözetmenleri soru 

kitapçıklarını öğrencilere dağıttıktan sonra fasikülleri ders ders ayıracaklardır. 

10- Tüm okullar, sınav evraklarını bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüklerinden 05 Nisan Salı günü mesai bitimine 

kadar teslim alacaklar. Merkez İlçedeki okullar, okullarına ait evraklarını Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Hasan 

Kemal Yardımcı Denizcilik Lisesi bahçesinde bulunan deposundan alacaklar.  

11- Sınav bitiminde okullar öğrencilerin optik formlarını, I. Oturum ayrı, II. Oturum ayrı ve 5 ler, 6 lar, 7 ler, 8 ler 

sınıf olarak ayrı ayrı tasnif edilmiş şekilde paketleyerek, bağlı bulunduğu Mili Eğitim Müdürlüklerine ivedi 

olarak ulaştıracaklardır. Ayrıca tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullarından gelen optik formları 

paketleyerek 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 12:00’a kadar İl Mili Eğitim Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Birimine  

(oda no:359) imza karşılığı teslim edeceklerdir. 

12- Cevap anahtarları sınav bitiminde http://rize.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır. Tereddüt edilen hususlar için 

İl MEM Ar-Ge Birimi ile irtibata geçilecektir. 

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

hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Şemsettin DURMUŞ 

Milli Eğitim Müdürü  

5.6.7.8. SINIFLAR II. OTURUM 

FEN 

BİLİMLERİ 

20 

soru 

SAAT 

13:00/15:00 
SOSYAL BİL. 

20 

soru 

İNGİLİZCE 
20 

soru 

http://rize.meb.gov.tr/

