
 
2006-2007 Öğretim Yılı Akademik Takvime Göre Merkezi Ölçme ve 

Değerlendirme  Çalışmaları ve  İş Planı 
 

TARİH  
2006 Eğitim Yılı Çalışmaları 

 
14-28 Eylül 

 
Merkezi sınavla ilgili “Yıllık İş Plan” dosyasının okullara duyurulması.  

1. Derslere göre I. Dönem konu akışı 
2. Derslere göre II. Dönem konu akışı 
3. Yabancı dil ölçme ve değerlendirme çalışma takvimi, haftalık ders planları 

 
22 Eylül 

 
Okul sınav koordinatörleri ile 1. toplantı 
 
Okul grup mailinin kullanımının gösterilmesi okul koordinatörlerine tanıtılması 
 
Kayıt programı hakkında bilgilendirme ve görüş alınması 
 
Yıllık çalışma ve iş plan dosyası hakkında bilgi verme 
 
 

 
10-16 Ekim 

 
2006-2007 öğretim yılı okul  “Yıllık Ders Plan”ların okullardan Bakanlığa gönderilmesi 
 
Merkezi sınavlarla ilgili örnek soruların internet ortamında e-ders destekte yayınlanması 
 
Gönüllü öğretmenlerin web sayfasında yayınlanmasını istediği soruları ttd@mebnet.net 
adresine gönderilmesi 
 

 
1-10 Kasım 

 
Okul müdürlükleri tarafından 6. ve 7. sınıf öğrenci kayıt listelerinin Bakanlığa teslim 
edilmesi (toplantı tarihi duyurulacak) 

 
1-8 Aralık 

 
Ortaokul ve liselerin 1. dönem arasınav sorularının Bakanlığa gönderilmesi 
 
“Dönem Sonu Sertifikası”nın basılacağı kartonların okullara dağıtılması (Bakanlık 
tarafından gönderilecek sertifika programı okul tarafından her öğrenci için 
hazırlanacaktır) 

2007 Eğitim Yılı Çalışmaları 
 

      4 Ocak  
 
Okul sınav koordinatörleri ile 2. toplantı 

 
15-24 Ocak 

 
1. dönem sonu sınavların uygulanması ve sınav kağıtlarının okunması-sonuçların sınav 
haftası içinde okullara duyurulması 

 
25-26 Ocak 

 
Engel sınavlarının uygulanması  

 
27-28 Ocak 

 
“Merkezi Sınav” ve “Engel Sınav”nı Sonuçlarının ve ‘Dönem Sonu Sertifika’ sonuçlarının 
mail-fax  ile okullara gönderilmesi 
 
Dönem Sonu Sertifikalarının okul idaresi tarafından basılması ve öğrencilere dağıtımı  

 
21 Şubat 

 
Okul Koordinatörleri ile 3. toplantı 

 
1-10 Mart 

 
Öğrenci listelerindeki değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi 

 



 
15-30 Nisan 

 
Ortaokul ve lise  ders zümre başkanları (temsilcileri) ile programlar hakkında toplantıların 
düzenlenmesi  

 
2-9 Mayıs 

 
Pilot uygulaması yapılan “Öğrenci Ürün Dosyası” ile ilgili öğretmen ve öğrenci 
görüşlerinin alınması  
 

 
9 Mayıs 

 
Okul sınav koordinatörleri ile 4. toplantı  

 
1-8 Mayıs 

 
2. dönem arasınav sorularını okullar tarafından Bakanlığa gönderilmesi 

 
28 Mayıs- 
6 Haziran 

 
2. dönem sonu sınavların uygulanması ve sınav kağıtlarının okunması-sonuçların sınav 
haftası içinde okullara duyurulması 

 
7-8 Haziran 

 
Engel sınavlarının uygulanması 

 
8 Haziran 

 
“Merkezi Sınav” ve “Engel Sınav”nı Sonuçlarının ve ‘Dönem Sonu Sertifika’ sonuçlarının  
mail-fax  ile okullara gönderilmesi 
 
Dönem Sonu Sertifikalarının okul idaresi tarafından basılması ve öğrencilere dağıtımı 

16-20 Haziran 

 
Merkezi sınav sonuçlarının incelenmesi, analizlerinin yapılması ve  sonuçların 
raporlaştırılması ve duyurulması 
 

 


