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KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN 

MERKEZİ SINAVA HAZIRLIK AMAÇLI 

 

8. SINIF DENEME SINAVI YÖNERGESİ 

 

GENEL BİLGİLER 

 

1- İlimiz genelindeki tüm ortaokulların (resmi ve özel) 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, 

gönüllülük esasına göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sınavına 

hazırlık amacıyla uygulanacaktır. 

 

2- İki adet deneme sınavı yapılacaktır. Sınavlardan ilki, 26 Nisan 2018 Perşembe günü, ikinci 

sınav ise 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacaktır. 

 

3- Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm 

hâlinde uygulanacak olup çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve iki oturum da aynı gün 

yapılacaktır. 

 

4- Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak; ikinci 

bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır. 

 

5- İki oturum arasında öğrencilere 45 dakikalık dinlenme süresi verilecektir. 

 

6- Sınavın uygulanmasına ilişkin saat yönergesi aşağıdaki şekildedir: 

 

 

7- Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve 

Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular 

yöneltilecektir. 

 

8- Puan hesaplaması yapılırken esas alınacak ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir 

Sınavın Başlama Saati 09.30 

1. Oturum (Sözel Bölüm) 09.30 / 10.45 

Sınav Arası 10.45 / 11.30 

2. Oturum (Sayısal Bölüm) 11.30 / 12.30 

Sınavın Bitiş Saati 12.30 
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9- Sınav günü il genelinde ortaokullarda (8. sınıf öğrencisi bulunmayan ortaokullar hariç 

tutulmak üzere) ders işlenmeyerek tatil edilecektir. İlkokul/Ortaokul beraber eğitim yapan 

okullarda, tam bir sınav provası olması için ilkokul öğrencileri de okula gelmeyecektir. 

 

10- Cevap anahtarları sınavın yapıldığı gün saat 17.00’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ar-Ge Biriminin (http://kmarasarge.meb.gov.tr/) internet sayfasında yayınlanacaktır. 

 

11- Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç 3 iş günü içinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-

Ge Biriminin (http://kmarasarge.meb.gov.tr/) internet sayfasında verilecek link üzerinden 

yayınlanacaktır. 

 

12- Toplu sonuçlar yayınlanmayacak olup, her okul, kendilerine tanımlanacak şifreler ile 

sistem üzerinden sonuçları görebileceklerdir. 

 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN 

YAPMASI GEREKENLER 

 

1- İlçelerindeki okullarda sınav öncesi, sınavın uygulanma anı ve sonrasında genel 

işleyişten sorumludurlar. 

 

2- Sınavlardan en geç bir gün önce deneme sınavı paketlerini yüklenici firmadan imza 

karşılığı teslim alacaklardır. 
 

3- Sınavlardan bir gün önce, her okul için özel olarak düzenlenmiş bir şekilde yüklenici 

firma tarafından teslim edilen deneme paketleri, okul yöneticilerine imza karşılığı teslim 

edilecektir. 

 

4-  Sınavın yapıldığı gün saat 17.00’a kadar, öğrenci cevaplama formları ve varsa ilgili 

tutanaklar, okul yöneticilerinden imza karşılığı teslim alınacaktır. Sınav günü cevaplama 

formlarını teslim etmeyen okullarla iletişime geçilerek geciktirmeden teslim etmeleri 

sağlanacaktır. 

 

5- Sınavlardan bir gün sonra okul yöneticileri tarafından teslim edilen öğrenci cevaplama 

formları, yüklenici firma görevlilerine, imza karşılığı teslim edilecektir. 

 

 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER 

 

1- Okulda sınavın genel işleyişinden sorumlu olacaklardır. 

 

2- Sınav uygulanacak okulların idarecileri, sınav evraklarını sınavdan bir gün önce İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerinin Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimlerinden imza karşılığı 
teslim alacaklardır. 

 

3- Her okul için ayrı ayrı paketler oluşturulacaktır. Bu paketlerde; kitapçıklar, optik formlar 

ve sınav yönergesi yer alacaktır. Okul yöneticileri kendi okulları adına hazırlanan paketleri 

teslim alacaklardır. 
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4- Okul idareleri gönüllülük esasına göre, tüm öğrencilerin sınava katılımı hususunda 

gerekli hassasiyeti gösterecektir. 

 

5- Salonlarda öğretmen görevlendirmeleri, okul idarelerince o gün okulda dersi olan 

öğretmenlerden her sınıf için bir başkan ve bir gözcü olacak şekilde planlanacaktır. 

Öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda, tek görevli ile sınav icra edilebilecektir. 

 

6- Kitapçıklar sınav saatinden 30 dk. önce görevli öğretmenlere teslim edilecektir. 

 

7- Sınavda her sıraya 1 öğrenci oturacak şekilde planlama yapılacak ve sınav salonlarında 

öğrenci sayısı 20 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapılacaktır. 

 

8- Sınav güvenliği sağlanarak, öğrencilerin sınıflara cep telefonu, tablet, hesap makinesi vb. 

elektronik aletlerle girmeleri engellenecektir. 

 

9- Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına 

gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını 

sağlayacaklardır. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 15 dakikadan sonra gelen 

adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

10- Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazılacaktır. 

 

11- Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala 

sınav salonundan çıkamayacaklardır. 
 

12- 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 bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte 

tutanağı sınav geri dönüşüm poşeti içerisine koyacaktır. 

 

13- Okul idarecileri sınavdan sonra, “”aynı gün içerisinde saat 17.00’a kadar”” optik 

formları ve varsa sınava ait tutanakları, geri dönüşüm poşetlerine koyarak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimlerine imza karşılığı teslim 

edeceklerdir.   

 

SINAV GÖZETMENİ ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER 

 

1- Sınıflarda gözetmenlik yapacak öğretmenler, sınav paketlerini 30 dakika önceden okul 

idaresinden alacaklardır. 

 

2- Sınav güvenliği sağlanarak, öğrencilerin sınıflara cep telefonu, tablet, hesap makinesi vb. 

elektronik aletlerle girmeleri engellenecektir. 

 

3- Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar 

başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun 

işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte 

salon görevlilerine de aittir. 
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4- Sınav sırasında optik cevap formlarına, öğrencinin Adı-Soyadı, Öğrenci Numarası ve 

Sınıfı ile Kitapçık Türü ve Kurum Kodunun eksiksiz kodlanması salon görevlisi 

öğretmenlerce sağlanacaktır. Oluşabilecek hatalardan dolayı, sınav sonuçlarının sağlıklı bir 

şekilde açıklanabilmesi için istenilen bu bilgi girişlerinin doğru bir şekilde yapılıp 

yapılmadığı, salon görevlisi öğretmenlerce kontrol edilecektir. 

5- Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına 

gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını 

sağlayacaklardır. Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 15 dakikadan sonra gelen 

adaylar sınava alınmayacaktır. 
 

6- Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazılacaktır. 

 

7- Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala 

sınav salonundan çıkamayacaklardır. 
 

8- Sınav sırasında dışarı çıkan öğrenciler, hiçbir suretle tekrar sınav salonuna 

alınmayacaktır. 

9- Sınav kitapçıkları öğrencilerde kalacaktır. 

10- Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri "15 Dakikanız Kaldı, 

Cevaplarınızın Cevap Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz" şeklinde ve sınav 

bitimine 5 dakika kala öğrencileri "5 Dakikanız Kaldı" şeklinde uyaracaktır. 

 

11- 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 bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte tutanağı 

sınav geri dönüşüm poşeti içerisine koyacaktır. 

 

 

Başarıyı Okulla Yakala Projesi (BOYAP) 
 

 

İrtibat Kişisi: 

 

Cuma DOĞAN 

Strateji Geliştirme Hizmetleri İl Milli Eğitim Şube Müdürü 

0505-787-84-70 

 

Ahmet NACAR 

Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü 

0506-492-81-81 

 

 


