
 

 

 

 

UŞAK ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

MATEMATİK – FEN BİLİMLERİ 

KAZANIM DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI 

UYGULAMA YÖNERGESİ 

  

  

A) SINAV ÖNCESİ / SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE GENEL ESASLAR  

  

1. Matematik – Fen Bilimleri Kazanım Değerlendirme Araştırması 14 Şubat 2019 tarihinde 

gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                  

Kazanım Değerlendirme Araştırmasına Uşak ilindeki tüm resmi ve özel öğretim kurumlarının 8. 

Sınıfında eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler katılacaktır.  

Sınav saat 10:00’da tüm okullarımızda başlatılacaktır. 

2. Matematik – Fen Bilimleri Kazanım Değerlendirme Araştırması bu iki dersten 30’ar soru olarak 

yapılacak olup 1. Dönem kazanımları ile sınırlıdır.  

3. Sınav süresi 110 dakika olup tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. 

4. Matematik – Fen Bilimleri Kazanım Değerlendirme Araştırması sonuçlarında öğrencinin okul, sınıf 

veya il sıralaması asla yapılmayacak olup sadece her öğrencinin ve okulun 1. Dönem Matematik ve 

Fen bilimleri derslerindeki kazanım eksiklerini gösteren karne verilecektir. 

5. Matematik – Fen Bilimleri Kazanım Değerlendirme Araştırması soru kitapçıkları ve optik cevap 

formlarını içeren poşetler Uşak Merkez ve Merkez köy okulları için 13 Şubat 2018 Çarşamba 

günü saat 14.00 ile 17.00 arasında Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

MERKEZİ’nden imza karşılığı teslim alınacaktır.  

İlçelere bağlı okullarımız 13 Şubat 2018 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden teslim 

alacaklardır. 

6. Matematik – Fen Bilimleri Kazanım Değerlendirme Araştırması soru kitapçıkları ve optik formları 

yalnızca Okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısına kapalı poşet halinde teslim 

edilecektir.   



7. Sınavın optik cevap formları öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra gözetmen öğretmenler 

tarafından eksiksiz olarak toplanacak ve yapışkanlı poşete konularak kapatıldıktan sonra Okul 

müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısına teslim edilecektir.  

8. Sınavda kullanılan soru kitapçıkları toplanmayacak, öğrencilerde kalacaktır.   

9. Uşak merkez ya da merkeze bağlı okullarda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı 

kilitli poşetlerdeki cevap formlarını 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar Uşak İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ’ ne imza karşılığı teslim edecektir.    

İlçelerdeki okullarımız 14 Şubat 2019 Perşembe günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim 

edeceklerdir. 

10. Sınavın güvenliği, sınav evraklarının eksiksiz teslim alınıp yine eksiksiz teslim edilmesi ve 

zamanında alınmayan, zamanında teslim edilmeyen sınav evraklarının sorumluluğu okul 

müdürlerine aittir.  

11. Sınavların cevap anahtarları 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 18.00’dan sonra 

http://usakodm.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.  

12. Kazanım Değerlendirme Araştırma sonuçları 25.02.2019 Perşembe günü okulların mail adreslerine 

gönderilecektir.   

13. Okul yönetimi kendisine mail yoluyla gönderilen karnelerin dağıtımından sorumludur.   

12. Kazanım Değerlendirme Araştırması optik cevap formlarında okul ve öğrenci bilgilerinin 

MUTLAKA ve EKSİKSİZ kodlanması gerekmektedir. (Şube kodu, öğrenci no, kurum kodu, 

cinsiyet, kitapçık türü) Yanlış veya eksik kodlanmış optik cevap formları değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

13. Yanlış veya eksik kodlanmış optik cevap formlarının sorumluluğu gözetmen ve öğrenciye aittir.  

14. Kazanım Değerlendirme Araştırmasına belirtilen tarihte girmeyen öğrenciler için telafi 

yapılmayacaktır.   

15. Her öğrenci Kazanım Değerlendirme Araştırmasına kendi okulunda ve kendi dersliğinde girecektir.   

16. Sınavın uygulama saatlerinde gözetmen öğretmen görevlendirmesi okul idaresince yapılacaktır.    

 

 

 

 

 

http://usakodm.meb.gov.tr/


B) KAZANIM DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI OKUL MDÜRÜNÜN GÖREVLERİ VE 

SORUMLULUKLARI  

1. Kazanım Değerlendirme Araştırmasının binada aksamadan yürütülmesinden sorumludur.  

2. Kazanım Değerlendirme Araştırması Uygulama Yönergesi’nin eksiksiz uygulanmasından ve 

araştırma ile ilgili bilgileri öğrenci ve öğretmenlere bildirilmesinden, salonların araştırmaya hazır 

hale getirilmesinden sorumludur.  

3. Kazanım Değerlendirme Araştırması ile ilgili tüm evrakları yönergede belirtilen gün ve saatte, 

belirlenen merkezden alınmasından ve teslim edilmesinden sorumludur.  

4. Kazanım Değerlendirme Araştırması sabahı salon görevlilerine ilgili evrakların tesliminden 

sorumludur.   

5. Kazanım Değerlendirme Araştırması yapılacak her salonda birer tane gözetmen 

bulundurulmasından sorumludur.  

   

C) SALON GÖZETMENİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI  

1. Salon gözetmenleri Kazanım Değerlendirme Araştırmasından önce yayınlanan yönergeye 

harfiyen uyulmasından,  

2. Araştırmanın başlamasından önce salonda bulunarak araştırma evraklarının teslim 

alınmasından,  

3. Kazanım Değerlendirme Araştırması uygulama esaslarının okunması ve evraklarının 

öğrencilere dağıtılması ve evraklarının eksiksiz toplanmasından,  

4. Cevap optik formlarının ilgili bölümlerinin (Şube kodu, öğrenci no, kurum kodu, cinsiyet, 

kitapçık türü) doğru ve eksiksiz doldurulmasından,  

5. Kazanım Değerlendirme Araştırmasının sükûnetle geçmesi, zamanında başlatılıp 

zamanında bitirilmesinden,  

6. Kazanım Değerlendirme Araştırması sonunda toplanan cevap anahtarlarının ve artan 

evraklarının ilgili poşetlere konularak Okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısına teslim 

edilmesinden,  

7. Sınavda hatalı soru olsa dahi herhangi bir düzeltme yapılmamasından sorumludur.  

  



 

 

UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

UŞAK ÖDM iletişim bilgileri:  

Adres: Cumhuriyet Mah. Kuyucak Uluyolu. No: 77 ( Uşak Fen Lisesi Karşısı Halk Eğitim Merkezi Binası ) 

Web: http://usakodm.meb.gov.tr/ 

 

E-mail: sinav64@meb.gov.tr  

 

Telefon: 0 276 223 39 94   Dâhili: 129  
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