
ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

12. SINIFLAR KAZANIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME SINAVI YÖNERGESİ

1. 12. sınıflarda Sözel ve Sayısal derslerden kazanım değerlendirme sınavı yapılacaktır.
2. Sınav, il genelinde aynı gün ve saatte yapılacaktır.
3. 21.12.2022 tarihinde saat 09.00’da Kazanım İzleme ve Değerlendirme Sınavı-2  ilimiz genelindeki (resmi/özel) tüm 

okullarımızda uygulanacaktır.
4. Sınav, Sözel ve Sayısal Bölüm şeklinde tek oturumdan oluşmaktadır.
5. Soru sayısı, sınav süresi, başlama-bitiş saatleri aşağıda belirtilmiştir. 

    Sınav Soru Sayısı, Zamanı ve Süresi: 
DERSLER SORU SAYISI TARİH SAAT SÜRE 

Sınav Sayısal 
Sözel 

120 21.12.2022 09.00 – 11.15 135 DAKİKA 

5. Cevaplar optik formdaki derslerin ilgili sütununa kodlanacaktır.
6. Öğrenciye verilen optik formda ad-soyadı, sınıf-şube, okul numarası, okul adı, ilçe adı bilgileri öğrenci tarafından 

doldurulacaktır.
7. Tek kitapçık türü olduğu için optik formda kitapçık türü işaretlenecektir.
8. Özellikle optik formun sol tarafında kalan çizgili bölüme karalama yapan öğrencilerin optik formları

okunamamaktadır. Öğrencilerin ve görevli öğretmenlerin bu konuda özen gösterilmesi
gerekmektedir.

9. Sınavın ilk 100 ve son 15 dakikası içinde öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Geç gelen öğrencilere
ek süre verilmeyecektir.

10. Öğrenci, optik form üzerindeki işaretlemeleri siyah kurşun kalemle yapacaktır.
11. Her sorunun sadece bir tane doğru cevabı vardır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu

tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Değerlendirmede sadece optik formdaki işaretlemeler dikkate 
alınacaktır.

12. Sınav, il genelinde aynı gün ve saatte yapılacaktır. Staj yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile ikili eğitim
yapan okul müdürlükleri sınavın aynı gün ve saatte eş zamanlı yapılması için okullarında gerekli önlemleri
alacaklardır.

13. Gözetmen öğretmenler tarafından sınav evrakları kontrol edilerek toplanacak, okul idaresine teslim e dilecektir.
14. Sınav sonrası öğrencilerin optik formları ve yoklama listesi gönderilecektir. Poşet üzerine okul adı

öğrenci mevcudu ve sınava katılan/katılmayan öğrenci sayıları yazılacaktır.
15. Sınav öncesi sınavın başlama ve bitiş saatleri tahtaya yazılacaktır. Geç kalan öğrencilere ek süre kesinlikle v erilmeyecektir. 

SINAV EVRAKLARININ NAKLİ VE TESLİMİ 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınav değerlendirilmesine yönelik tüm iş ve işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi 

Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından duyurulacaktır.

ŞIRNAKÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres: Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Yeni Hastane civari Merkez/ŞIRNAK 
Web: sirnakodm.meb.gov.tr                     E-mail: sirnakodm@gmail.com           Telefon: 0545 204 79 97 

İLÇE Teslim alma Teslim alma Teslim etme 
18.12.2022 19.12.2022 22.12.2022 

Sınav evrakları 18.00’e kadar 
ÖDM’ye teslim edilecektir. 

Sınav evraklarını 16.00-17.00 
arası İlçe MEM’den teslim 
alacaktır. 

Sınav evrakları saat 15.00’e 
kadar İlçe MEM’e teslim 
edilecektir. 
Sınav evrakları 17.00’ye kadar il 
MEM tarafından gönderilen araca 
teslim edilecektir. 

Sınav evraklarını 16.00-17.00 
arası İlçe MEM’den teslim 
alacaktır. 

Sınav evrakları saat 15.00’e 
kadar İlçe MEM’e teslim 
edilecektir. 

MERKEZ 
Okul 

İdaresi 
Sınav evrakları 16.00-17.00 
arası ÖDM’den teslim alacaktır. 

Sınav evraklarını 13.30’a kadar 
ÖDM’ye teslim edilecektir. 

CİZRE
SİLOPİ
İDİL
ULUDERE
GÜÇLÜKONAK
BEYTÜŞEBAP
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Sınav ervrakları 
Şırnak ÖDM 
tarafından ilgili 
ilçenenin şube 
müdürüne teslim 
edilecektir.

İlgili Okulun idaresine 
teslim edilecektir.

mailto:odm60@meb.gov.tr


SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Sınav süresince kesinlikle dışarı çıkılmayacaktır.

2. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep 
telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları öğrencinin yanında bulundurması 
hâlinde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

3. Öğrenci cevap kâğıdını sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünde bulunduracaktır.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamalar kurşun kalemle yapılacaktır.

5. Cevaplar, optik formdaki ilgili soru numarası dikkate alınarak yuvarlağın dışına taşırılmadan kodlanacaktır.

6. Soru kitapçığının sayfaları kontrol edilecek, baskı hatası var ise değiştirilecektir.

7. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Kitapçıktaki boş yerleri kullanabilirsiniz.

8. Sınav bitiminde optik formlar görevli öğretmene teslim edilecektir.

9. Tek kitapçık türü olduğu için optik formda kitapçık türü  işaretlenecektir.

10. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 
cevaplandırılmış sayılacaktır.

11. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek doğru 
cevaplar üzerinden yapılacaktır.

12. Soru kitapçıkları öğrencilerde kalacaktır. Kesinlikle hiçbir kitapçık geri gönderilmeyecektir. Sadece öğrencilerin 
optik formları ve imzalı yoklama listesi gönderilecektir.

13. Optiklerin tamamı aynı yöne bakacak şekilde gönderilecektir. 
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