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4 ve 7. SINIF ÖĞRENCİ BAŞARI İZLEME ARAŞTIRMASI UYGULAMASINA DAİR İLİŞKİN 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. Uygulamaya örneklem grubundaki 4 ve 7. sınıflardaki öğrenciler Türkçe, Matematik ve Fen 

Bilimleri derslerinden katılacaktır. 

2. Öğrenci başarı izleme araştırması uygulamasına katılan öğrencilere, bu öğrencilerin Türkçe, 

Matematik ile Fen Bilimleri öğretmenlerine ve araştırmaya katılacak okulların yöneticilerine 

uygulamadan sonra anket uygulanacaktır. Anketlerin doldurulması ile ilgili süreci ölçme 

değerlendirme merkezleri planlayacak fakat anketlerin tamamlanmasından okul idareleri 

sorumlu olacaktır. 

3. Uygulama kapsamında sınav evraklarının basımı, dağıtımı, uygulanması İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. 

4. Adına sınav evrakı düzenlenmiş kayıtlı olan her öğrenci sınava katılacaktır. 

5. İzleme Araştırmaları her sınıf düzeyinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Oturumlar 

(uygulamanın başlama saati ) her okulda ikinci ders saatinde başlatılacaktır. Sınav süresi 

4.sınıflarda 70 dakika, 7.sınıflarda 80 dakikadır. 

6. Uygulama esnasında her sınıfta en az bir gözetmen öğretmen bulundurulacaktır. Gözetmen 

görevlendirilmesi okul idarelerince yapılacaktır. Ayrıca sınava dahil edilen derslerin ( Türkçe, 

Matematik ve Fen Bilimleri ) branş öğretmenlerine, gözetmenlik görevi verilmeyecektir. 

4.sınıflarda sınıf öğretmeni ve ilgili branş öğretmenleri dışında diğer branş öğretmenleri 

görevlendirilebilir. 

7. Soruların gizliliği kapsamında; 

a-) Hiçbir şekilde fotoğraflanmaması. 

b-) Görüntü alınmaması. 

c-) İnternet veya sosyal medyada paylaşılmaması gerekmektedir. 

Bu kapsamada ihmali bulunan personel hakkında idari işlem yapılacaktır. 

8. Uygulama esnasında diğer sınıflarda eğitim öğretime rutin haliyle devam edilecektir. Zil 

sesinin kapatılması ve sınav katı oluşturulması okul idarelerinin inisiyatifindedir. 

9. Uygulama sonrası sınav kitapçıkları öğrencilerden toplanarak okullarda muhafaza edilecektir. 

Daha sonar karne işlemleri ile birlikte öğrencilere dağıtılacaktır.  

10. Sınav evraklarından yalnız optikler ve yoklama listeleri sınav evrakı dönüş poşeti ile geri 

gönderilecektir. Sınav evrakı poşetini zarar vermeden açalım. Açarken geri dönüş bandı 

kısmına zarar vermeden, evrak poşetindeki delikli kılavuz çizgisine dikkat ederek açmaya 

çalışalım. Sınav evrakı en geç iki iş gününde (18 Nisan 2019 mesai bitimine kadar) İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Birimi Memuru Uğur 

KAYMAZ’a imza karşılığı teslim edilmelidir. 

11. Öğrenci karneleri e okulda yayımlandıktan sonra, okul idaresi tarafından çıktısı alınacak 

kitapçıklarla birlikte öğrencilere dağıtılacaktır. 

12. Sınav sonuçları ile ilgili yarış ortamının oluşmasını sağlayacak bir veri kıyaslaması kesinlikle 

yapılmamalıdır. Her okul, her sınıf ve her öğrenci kendi durumunu karne doğrultusunda 

değerlendirmeli noksanlıklarını, eksik edinilmiş kazanımlarını telafi yoluna gitmelidir. 
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