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SaYI : 67496438-<... >-E.<...>
Konu: 09 Arahk 2018 tarihinde smava girecek
Aday Ogretmen i~ ve i§lemleri
.....................KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Ml1dl1rll1gu)
........................................OKULU MOnCrRLOGUNE

ilgi: 06.11.2018 tarih ve 21102193 SaYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl
Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi
Aday ogretmenlerin (sozle~melilkadrolu) i~ ve i§lemleri ilgi (a) yonetmelik kapsammda
Genel Ml1dfull1gumiizce yiiriltillmektedir. Adayhk sfueci kapsammda olup, performans
degerlendirmesinde ba~anh olan ve smav tarihi itibari ile (09.12.2018) bir Yllhk fiili yah~ma
sfuesini tamamlayan (Sozle~meliJKadrolu) ogretmenlere uygulanacak yaz1l1 smava yonelik
ilgi (b) kllavuz, Bakanhglmlz web sayfasmda yaYlmlanml~tlr.
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Bu baglamda;
ilinizde smava girmeye hak kazanan adaylara, "MEB Aday Ogretmenleri
(sozle§meli/kadrolu) Adayhk KaldIrma SmavI" Kllavuzunun yaYlmlandlgmm ilgililere
teblig edilmesi,
Performans degerlendirmesinde ba~anh olan ve smav tarihi itibari ile (09.12.2018) bir
Yll fiili yah~ma sl1resini tamamlayarak, smava ginneye hak kazanml~ Adaylann listesi
ekte sunulmu§tur.
ilimiz il ve ilye okullannda gorevli olup, smava girebilecek durumda olan fakat smava
girebilecekler listesinde bulunmayan aday ogretmenlerin durumlanmn incelenerek
isimlerinin Ml1dful11guml1ze iletilmesi,
24.12.2017 tarihinde yapllan yazlh smava mazeretlerinden dolaYI giremeyen adaylann
09.l2.2018tarihli yazIlI smava girebilmeleri iyin, mazeretlerini (beIge ile ispah mfunkiln
kabul edilebilir) belgelerinin (12.11.2018 tarihine kadar ml1dful11gum11ze gonderilmesi
Mazereti nedeniyle ba~ka bir smav merkezinde smava girmek isteyen aday
ogretmenlerin (sozle~melilkadrolu) dilekyelerini ve belgelerini en gey 20 Kaslm 2018
tarihi mesai bitimine kadar Ogretmen Y eti~tirme ve Geli§tirme Genel Ml1dfull1gune
ula§t1rmalan,
Aday Ogretmenlerin ya~dl l1cret yatlrma tarihleri 09-2111112018 tarihleri arasmda
Banka ATM'lerinde ve internet Bankaclhgmdan yatIrmalan .konusunda gerekli
hattrlatmalann yapllmasl hususunda;

ist.Cad. HukUmet Konagl .49100/Ml,J~

Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: Hizmetiyi49@meb.gov.tr

Aynntll1 bilgi iyin: Ad SOYAD :Mahfuz BASKIN -$ef
Tel: (0436) 2123583
Faks: (0436) 2121988
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J\1iLLI EGiriM BAKANLIGI
Qgretmen Yeti§tirme ve Geli§tirme Genel Mi1diirlUgij.

Sayl :20299769-399-E.21102193
Konu : Adayhk KaldIrma Smavma (AKS)
ili§kin i§ ve i§lemler

06.11.2018

........................... V ALiLiGiNE
(il Milli Egitim MudurlUgn)
ilgi: a) Mill! Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi§tinne Yonetmeligi,
b) 09 Arahk 2018 AKS e-Kllavuz,
c) 1739 saYlh Milll Egitim Temel Kanunu.
Aday ogretmenlerin (sozle§meli/kadrolu) i§ ve i§lemleri ilgi (a) yonetmelik kapsammda
Genel MudiirIugtlmi1zce yUri1ti1lmektedir. Adayhk siireci kapsammda olup, perfonnans
degerlendinnesinde ba§arlholan ve smav tarihi itibari He (09.12.2018) bir yllhk fiiB yah§ma
siiresini tamamlayan (Sozle§melilKadrolu) ogretmenlere uygulanacak yazlh smava yonelik
ilgi (b) kIlavuz, BakanhglmI?- web sayfasmda yaYImlannu§tIr.
Bu baglamda;
• ilinizde smava girmeye hak kazanan adaylara, "MEB Aday Ogretmenieri
(sozle§meli/kadroIu) Adayhk Kaldlrma SmavI" KIlavuzunun yaYImlandlgmm ilgililere
teblig edilmesi ve bir orneginin ozIUk dosyasma konulmasI,
• Performans degeriendirmesinde ba§anh olan ve smav tarihi itibari ile (09.12.2018) bir
YII fiili yah~ma siiresini tamamlayarak, smava ginneye hak kazanml§ Adaylann listesi
MEBBis Aday Ogretmen Performans DegerIendirme Modiilundeki 'Smav i§lemleri'
boliimiinden temin edilerek, il bazh tek bir excel dosya halinde 24.11.2018 tarihi mesai
bitimine kadar Genel Mi1durIugumuze resmi yazlyla iletilmesi,
Daha once yapilan AKS'na girip ba§arlslz olan ve mazeretsiz olarak smava katIlmayan
aday ogretmenier bu smava katdabilmeleri iyin ilgi (c) Kanun geregi ba§anslz
sayIldlklan smavdan soma 1 Yllhk fiili yah§ma siiresini doidunnak zorundadlrlar.
• 24.12.2017 tarihinde yapllan yazdI smava mazeretIerinden dolaYI giremeyen adayiann
09.12.2018 tarihli yazIlI smava girebilmeleri iyin, mazeretlerini (beIge ile ispatl mfunkiin
kabul edilebilir) mi1diirlUguniize bildinneleri halinde MEBBiS'e i§leyerek mazeretli
donem atlatma i§lemlerinin smav iicreti. yatlnna siiresi (09-21.11.2018) bitmeden
yapdmasI,
• Mazereti nedeniyle ba§ka bir smav merkezinde smava girmek isteyen aday
ogretmenlerin (sozle§melilkadrolu) dilekyelerini ve belgelerini en gey 20 Kaslm 2018
tarihi mesai bitimine kadar Genel MiidiirlUgfuniize ula§tlrmalan halinde talepleri
degerIendirilecek olup, bu tarihe kadar ula§mayan belgelerin degerIendirilmeye
almmayacagmm adaylara bildirilmesi,

Adres: Milli Mi.ldafaa Cad. No:6/4 KlzIlay/ANKARA

Elektronik Ag: www.m:eb.gov.tr
e-posta: oyegm@fineb.gov.lf
Bu evrak gflvenli eleklronik imza He imzalanml~tlr.lttlps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi i<;in: KEZBAN DURAN

Tel: 0312413 4142

Faks: 0312425 3094

99b4-2724-34a6-bOad-4ce8 kodu He leyil edilebilir.
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Say! : 20299769-< ... >-E.<...>
Konu : Adayhk Kalduma Smavma (AKS)
ili~kin i~ ve i~lemler

<...>

• ilinizde smava girebilecek durumda olan fakat smava girebilecekler listesinde
bulunmayan adaylarm durumlanmn incelenmesi, performans degerlendirmelerinin
kontrolleri, mazeretli-mazeretsiz veya tiili yah~ma siiresini tamamlayamadlgmdan
dolaYl donem atlattlan adaylann aktif donem kontrollerinin yapllmasl ve giderilemeyen
sonmlarm yozlimti iyin smav ticreti yatlrma stiresi (09-21.11.2018) bitmeden Genel
Mtidiirltigtimtize bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Doy. Dr. Adnan BOYACI
Bakan a.
Genel Miidiir

DAGITIM:
Geregi:
B Plan!
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Adres: Milli Mildafaa Cad. No:6/4 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: ww..v.meb.gov.tr
e-posta: oyegm@meb.gov.tr
Bu evrnk giivenli elektronik imza i\e imzalamru~t1r. https:ffevtaksorgu.meb.gov.traliresrnden

Bilgi i9111: KEZBAN DURAN
Tel: 0312413 4142
Faks: 03124253094

99b4-2724-34a6-bOad-4ce8

kodu ile teyit edilebilir.
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MILLI EGITIM llAI(ANLIGI
OLCME, DEGERLENDiRME VE SINAV HizMETLERi
GENEL MUD(rRLUGU
OGRETMEN YETiSTiRMt: VE GELiST~
GENEL MUD(rRL(rGU

ARALIK
2018
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Bu kIlavuz MEB Merkezi Slstem Smav Y5nergesi 'hlikciinleri ile-MEBOgretmen Atama ve
Yer Degi~tinne Yonetmeligi hUkumleri ve 2018IPr Nu:16 No'JQ protokole gore hazlrlanml~tlr.

SINAV TAKYiMi

09/11/2018
2111112018

SINAV

SINAV SONUC; iLANI

09/12/2018

Smavm yaplldlgl tarihten itibaren
en gey 15 (on be~) ~ gijnii iyinde
Han edilecektir.
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DiKKAT: Bu kIlavuzda
ktlavuzUir~~g;~f[rtninden sonra yOriirlUge
girebilecek yasama, yOriltme ve yarSI organ Ian kararlarmm gerekli kIlmasl halinde
degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yol, Mill! Egitim Bakanhgmca belirlenir ve
kamuoyuna duyurulur.

"' '"'
1. GENEL A<;IKLAMALAR

1739 saYlh Mill! Egitim Temel Kanunu 43. Maddesi geregince olu~turulan 17 Nisan 2015
tarih ve 29329 saYlh Resm! Gazetede yaYlmlanan "Mill! Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve
Yer Degi~tirme Yoneimeligi" hUkumleri ile 19 Ekim 2018 tarih ve 19729239 saYIh Bakanhk
Makam OnaYI geregince aday qgretmenlere (sozle~melilkadrolu) yazdI smav yapdacaktir.
Smava giri~ ~artIarIm ta~lyan adaylann smav Ucretlerini yatmnalan halinde ba~vurulan
almmakslzm giri~ belgeleri dUzenIenerek smava ahnacaklardir.
Adayhk Kaldlrma Smavi 09 Arahk 2018 Pazar GunO 8aat: 10.OO'da 81 il merkezinde
yazdI olarak tek oturumda yapIlacakt'~~!1
,}""

ile ispatl mUmkUn mazeretleri
a katIlamayanlar, goreve

Smava ginneye
(askerlik ve dogum vb. s
ba~Iamalarmdan sour

Smava gir
PJ~rfoijDans degerlendirmesi
b. ~n*tarihinde bir yd fiiIen
a girf~ Ucretini siiresi
~artla'f1lIl~glamasl

gerekir.

._~""'''''~!r~

3.

b.
c.
~.

almmayacaklardJr.
d. Ba§vurusu/smavl gccersiz sayIlan, smava girmeyen, smava ahnmayanya da
smavdan £lkardan, basanh olamayan, ba~vuru sartlanm taSlmadlih balde smav
Ucreti yabrmlS olin ve ODSGM tarafmdan smav yerlesp~mesi yapIlarak smav
evrakl dUzenlenen adaylarm odedikleri smav Ucreti iade edilmeyecektir.
e. OYGGM tarafmdan ODSGM'y~ g9nder~len ada! "!istt;sinde ad) ohqadl21 halde
smav Ucreti yatlran adaylarm smav iicret iadeleri smavm tamamlanmasmdan sonra
tek yauh olarak Doner Sermaye isletmesi taiafmdan adayiardan herha~gi bir
ba§vuru' t~lep etmeksizinyaQIImaktadlr. Ucretler: qangi b~nkayayatmlddh fark

-~

etmeksizin yalmzea T.e. Ziraat BankaSI sistemleri araedlib ile iade edilmektedir.
{jeret iadesi hak eden adaylara iade islemi gerceklestH!inde "eret yatInrken beyan
etmis oldugu eeQ telefon~ numarasma mesaj gonderilecektir.
,

1

,

UYARI: AdaYJ smav ucretini yatlrarak Ba~vul'u K,lal'uzuJnda belirtilen butu11 hiikiimleri
kabul etmi~ saytllrve bUl1un aksine yaplltllt eksiklik ve yanll§llklardan qogacak sonUfltlrdan
adaym kendisi sOl'umlu olacaktll'.

3.2. SINAV GiRi~ BELGES!
a. Adayhk Kaldmna Yazlh

b. MEBBis

"Ul~!lH(:l

smav Ucretini yatlran adaylara
Ylmlanacaktlf. Adaylara

c.
inden, sorumlu
g{istermesi
unauygun
yaptlgl
~.

e.

I

I
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3.3. SINAVLA iLGiLi ESASLAR
3.3.1. SINAVDA UYGULA,NACAK TESTLER
Smavda, adaylara toplam 100 adet ~oktan se~meli (5 se~enekli) soru sorulacaktlr.
Smavda ~lkacak sorulara i1i~kin konu ba~hklan ve soru dagllimian a~aglda yer
almaktadlr;

a.
b. Kimlik

konfrOllii.etsllom!l1tl~verlestirmei1imZ.mi.~#!Ptlabilmesi i~in

adaylar
salonda hazlr bulunmalan
gerekmektedir. Adaylarsmavagelirke~ y~~l;tmat~inav giri~ belgesi ve Uzerinde T.C.
kimlik numaraSI yazIlI olan ges;erli kimlik belgelerinden birisi (nUfus ciizdam veya
gegerlik siiresi devam eden pas aport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumu~ak kur~un
kalem, kalemtlra~, leke blrakmayan yumu~ak silgi bulunduracaktlr.
c. Smav giri~ belgesi He Uzerinde T.C. kimlik numaraSl yazlh olan ges;erli kimlik belgesi
(nUfus ciizdam veya ges;erlik siiresi devam eden pasaport) yanmda olmayan adaylar
smava altnmayacaktlr.
~. Nfifus ciizdanlanm degi~tirmek i9in Niifus MiidUrliiklerine ba~vuru yaparak, niifus
cUzdanlan Niifus MiidiirlUklerince alman adaylar, NUfus Miidiirliiklerince kendilerine
verilen fbtografll ve imzah veya mUhUrlii ge~ici kimlik belgesil kimlik kartl talep
belgesi ile smava ahnabilecektir.

.
"
d. AdaylarJ kullamml doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariy
smava; ~anta, cep telefonl/, saat, kablosuz ileti~im saglayan cihazlar ve kulakhk, kolye,
kUpe, bilezik, yijzUk, bro~ ve benzeri e~yalar He her tiirlil elektronik ve/veya mekanik
cihazlarJ depolama kaYlt ve veri aktarmacihazlarl, databank sozlUk, hesap makinesi,
kaglt, 19tap, defter, not vb. dokUmanlar, pergel, aylolyer, cetvel vb. araylar, ruhsath
geyebilecek nesnelerle smav binasma
veya resmi
amayh olsa bile silah ve sHah yerin.e
I
.
almmaYflcaklardlr. Bu e~yalan, smav slrasmda yanmda bulunduran adaylarm smaVl,
smav k\1rallarml ihlal ettigi iyin geyersiz saytlacaktIr.
e. Adaylrul smav giri~ belgesinde belirtilen kendislra numarasmda oturacak, gerektiginde
adaym Iyerini degi~tirme yetkisi salon ba~kanma ait olacaktlr. Gerekli kimlik
kontrolferi ve yerle~tirme i~lemli1'inden s~nra salon ba~kam smavda uyulacak kurallarl
hatlrlatfcak smav evraKml!r lVinaligb:iiiBnli!< po~etlerini adaylarm onilnde ayarak
cevap kaglt1ar111lJ.~af'~, .
soyadl bilgilerini kontrol
f. Aday; devao.kai!'md
iElltolari ~.
asml isteyecektir.
edecek!
cevap kagldl
Ada
bilgileri salon
kull

··1

g.

gelen adaylar sma
30 dakikasl tamamlan
yIkamayacaklardlr
ve cevap kagltlanm
veya baskl hatasl var

-...,

m.

takdirde

n. Smavda ceilr"yg~~~a~kalarl
da herhangi bir
tutanakla durumu tespit
dokiltnandan ko;$lI'i14ir~~,~halinde
kopya yekildiginin analiz
edecektir. Ayrlca; bfl~~1i~Ffammda
edilmesi haIinde kopya i~lemi yaptlarak adaylarm smaVl geyersiz saytlacaktlr.
o. Adaylar sorulara verdigi cevaplan almayacaktlr. Bu kurala uymayanlann smaVI
geyersiz sayIlacaktIr.
o. Adaylar,
smav esnasmda ve smavm yapddlgl binada sigara
iymeyecekler, iyenler
.
.
hakkmda da 4207 saYlh Kanun geregince i~lem yaptlacaktlr.
p. Smav bitiminden sonra;
A.daylar, soru kitapylgl He cevap kagldlnI salon gorevlilerine teslim edecek ve
salon yoklama tutanagml imzalayacaktlr.
Salon gorevlileri, salona ait smav evrakml (soru kitapylgl, cevap kagldl ve varsa
tutanaklan) adaylarm onilnde kontrol ederek toplayacak, smav gilvenlik po~etine
koyup kapattlktan sonra bina smav komisyonuna teslim edecektir.
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c.

~

Bina smav komisyonu, salonlardan gelen smav gUvenlik po~et1erini ait olduklan
smav evrak kutulanna koyarak seri numarah gUvenlik kilidi ile kapatacak ve gorevli
kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadlgl herhangi bir yolla tespit edilen adaylarm smaVI iptal edilecek
ve smava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon gorevlileri diger adaylarm
dikkatini dagltmamak, zaman kaybetmelerine yol a\!mamak a\!lsmdan gerekli goriirse
kural dl§l davranl§larda bulunanlara smav slrasmda uyanda bulunmayabilecektir. Bu
adaylarm kusuriarl ve kimlik bilgileri bir tutanakla smav evrakma eklenecektir. Bu
adaylarm smaVI gC\!ersiz saydacak ve smav sonu\! belgesi diizenlenmeyecektir.
3.3.3. SINAV DEGERLENDi

a.

kontrol sistemiyle

b.
c.

dan

3

d.
f.

bulunan
cetveli gibi
g. Smav gUvenlik
posta
bir volla smav evrakl
gonderilmesi,
g. Cevap kagldmm degerlendirmesi yapIllrken sistemin kopya analizi sonucunda
ikili/toplu kopya ~ekildiginin tespit etmesi,
h. Smav evrakma zarar verilmesi (soru kitap~lgml, cevap kagldml yrrtmak, teslim
etmemek ve benzeri),
.
I. Merkezl Sistem Smav Yonergesinde belirtilen smav kuraIlarmm ihlaI edilmesi
durumunda smav gorevlilerinin tuttugu tutanaklar da dikkate almarak adaym smavl/testi
geyersiz saYlhr.
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7.
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3.3.5. SINAV SONU';LARlNIN BiLDiRlLMESi
Smav sonu9lan, smavm yapIldlgl tarihten itibaren en ges: 15 (on be§) i§ gOOU ic;inde
www.meb.gov.tr adresinde Ban edilecektir.
Adaylara ayrlca smav sonu~ belgesi gonderilmeyecektir.
3.3.6. SINAV iTiRAZLARl
a. Adaylar smav sorularma, smav uygulamasma ve smav sonuc;lara ili~kin itirazlanm, soru
ve cevapanahtarlarmm ve smav sonw;lanmn www.meb.gov.trinternet adresinden
yaYlmlanmasmdan itibaren ~p &ec; 5 Jbe§) i§ gUnU ic;erisinde OYGGM' ye
b.

~d:~!!;~~~!~rd.s~~lar._mG.~.".~.:.(\'.1~;laln,\\\?Sm~.rs:
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b~vurularml,
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-.. . U9.1. a.rm.a itiraz
Milll Egitim BakalA~l.sre'PHizmetleri Genet.M,t· ~;r~ ile bagh Doner Sermaye

!~letmesini!l.:
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~ll TahsWit pro~..f.lm... a.raclhgl i e""'~
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... ankasl, TUrkiye
Vaklf1alfJl~~il;v~ TUrkiy~ Halk Ban~.~l herhangi birine 201l1Yir!!11 TL KDV Dahil)
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c.
gUn

4.

Sm~vda ba~ardl olmiftJlt-CID~"ogretm(i[~."I@~melilkadrolu), Milli Egitim
Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yet1fegi~tirme Yonet~jgiusul ve esaslannca if i~inde aym
bizmet alanmda ba~ka bir egitim kurumunda gorevlendirilerek bu Yonetmelik
biikiimlerine gore yeniden performans degerlendirmesi ve smava tabi tutulur. Bu
kapsamda da .aday ogretmenlerden performans degerlendirmesinde veya smavda ba~arlslz
olanlar ogretmenlik unvamm kaybeder.

.I

5. niGER HUSUSLAR
Bu kilavuz kapsammda olu~abilecek yeni durumlar kar§lsmda yapIlmasl gereken
diizenlemeler ile ilgili yetkili birim Ogretmen Yeti~tirme ve Geli§tirme Genel MUdUrliigiidiir.
Gerektiginde yaptlabilecek degi~iklikler www;.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktlr.

!
!

