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Konu : 201 5-2016 Eğitim Öğretim Yılı

Merkezi sistem oıtak sınavları

DAĞITIM YERLERİNE

İİgi :Trabzon İİıılıu Eğitim Müdürlüğünün l5/09l20l5 tarihli ve923563l sayıll yazlsl.

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 11/09120|5 tarih ve
7903l618-480-E.9072175 sayılı "2015-20|6 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak
Sınavları" ile ilgili ya^g ve ekleri ilişikte gönderilmiş olup, Müdürlüğümüz web sitesi
duyurular bölümünde yayınlanmıştır.

Yazıda belirtilen hususların titizlikle yerine getirilmesi ve okulunu/kurumunuz
öğretmenlerine tebliğ edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ziya DIJRMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
-Yazı (2 Sayfa)
- Ünite/ Konı,ı/Kazanı m ları n Dağı l ı m Çize l gel eri
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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DAĞITIM:
ortaokul Müdürlüklerine

Hükümet KonağıEk Binası 6l500 Tonya/Trabzon
Elektronik Ağ: tonya.meb.gov.tr

e-posta: tonya6 l @meb. gov.tr

Gülüş

Bilgiiçin:H.ODABAŞ G.ZAMAN
Şb.Md. V.H.K.İ.
Tel: (0 462)88l 2734 Tel:(0462) 88l 2'734

Bu evrak gtivenli elcktronik ımza ile imzalanmıştır. http://cvraksorgu.meb.gov,tr adrcsindcnad5 8-990 6-3963,a59| -tzl5a 1.odu ile tcYit cdiIebilir.
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Sayı : 16809413 -480-E.923563|
Konu :20|5-2016 Eğitim Öğretim Yılı

Merkezi sistem ortak sınavları

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ

iı vıiııi Eğitim Müdürlüğü

l5.09.2015

DAĞITIM YERLERNE

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının lIl09l20l5 tarih ve
7903l6|8-480-E.9072|75 sayılı "2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak
Sınavları"ile ilgili yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EK:
-Yazı (1- Sayfa)
- Ünite/ Konu./Kazanımların Dağılım Çizelgeleri

DAGITIM:
l 8- İlçe Kaymakamlıklarına

Hükümet Konağı 61040 TRABZON Ayrıntılı Bilgi için: Ş.BiLDİK Şube Müdürü

Elektronik Ağ : www.trabzon.meb.gov.tr Tel : (0 462) 230 20 94 ( 1206)

e-posta: bilgiislemegitek6l@meb.gov.tr Faks : (0 462) 2302096

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden43d8-a03 e-3696-aa7e,e877 toau ile teYit edilebilir.
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı :79031618-480-E .907217 5

Konu :20|5-20|6 Eğitim Öğretim Yılı
Merkezi sistem ortak sınavları
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...........VAı,İı,İĞİıvB
(Milli Eğitim Müdürlüğü )

İlgi :BakanlıkMakamrrun 2|l08l20l5 tarihve 83203306-10.03-E.8288233 sayıh Oluru.

Ortaokulların 8'inci sınıflarında 2015-20|6 Eğitim Öğretim Yılında Ti.irkçe,
matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkıl0p tarihi ve Atatürkçülük, yabancr dil ile din kültürü ve
ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç
sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezi sistem ortak sınav şeklinde uygulanacaktır.

Merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlannrn
işlenişinde Tiirkiye genelinde birlik sağlamak amacıy|a 20|5-2016 Eğitim Öğretim Yılına
mahsus olmak iizere, ilgi olur kapsamında, çalışma takvimine göre konu/kazanımların
dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmış ve "h@:l/ttkb.meb.gov.trl" adresinde
yayımlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından
öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarmda bu çizelgelerin dikkate alrnması önem arz
etmektedir.

20|5-20|6 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2015

yılı Kasım ayırun son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2016 yılı
Nisan ayırun son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezi sistem ortak sınavların kesin
tarihleri ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak kılavuzla
diizenlenecektir.

Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin
uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

l.Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların

kapsamı, eğitim öğretim yrl,n- başından "BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK
SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar olan ünite/konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak sorulann kapsamı

ise eğitim öğretim yılının başından "İKiNCİ pÖNeıa MERKEZİ SiSTEM ORTAK
SINAV"ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan ti.im ünitelkonı:/ kazanımlarla sınırlı
olacaktır.

3...BiRNCi nÖNpNı MERKEZ1 SiSTEM ORTAK SINAV"ın ve "İKiNCİ nÖNpııı
MERKEZ| SİSTEM 9RTAK SNAV"ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde

belirtildiği şekilde konıı/ kazanım|arın süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerİn

eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gereklİ tedbİrleri alacaktır.

Konya Yolu Üze/. Gazi Hastanesi Karşısı
06560 Teknikokullar / ANKARA
Elektronik ağ: : www.meb. gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Sakine ULU (Şe0
Tel: (0 312) 2|2 65 30

Faks: (0 3|2)2|33962

ffizaileimzalanmıştır,http://evraksorgu.meb.gov.tradresindenl0b8-e2f7-3dfd-8310-97f9koduileteyitedilebilir'
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4.Çizelgelerde 'BiRİNCi DÖNEM MERKEZi sİsTEM ORTAK SINAV" ve
'iKİNCİ DÖNEM MERKEZI sisTEM oRTAK SINAV" dlşında öğretmenlerin yapacakları
diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları
belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Emin KARİP
Bakın a.

Kurul Başkanı

EKı Ünite4(onu,/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri

DAĞITIM
Gereği Bilei
Temel Eğitim Genel Müdiirlüğü A Planı
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdiirlüğü
B Planı

Konya Yolu Üzeri Gazi Hastan€si Ka§ısı Ayrıntılı bilgi için: Sakine ULII (Şef)

06560 Teknikokullaİ / ANKARA Tel: (0 312) 2l2 65 30

Elekt onik ağ:: www.meb.gov.tr Faks: (0 3l2) 213 ]962

Bu eiTak g1vcnıi elektronik i.r" iı" i.ruı*.lfrİİÇ7 k.*gu.meb,gov,tr adresinden 1 0b8-e2f7_3dfd_83l0_97f9 kodu iıe tcyıt edi]cbiıir,


