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T.C. 

MUS VALiLiGi 


iI Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYl : 67496438-774.01.09-E.4844210 05.03.2020 
Konu : Adaybk Kald1l1na SmaVl (AKS) 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Mill! Egitim Bakanhgt Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi, 
b) Adayhk Kaldrrma SmaVl (AKS) e-KIlavuzu Nisan 2020. 

Aday ogretmenlerin (sozle~melilkadrolu) i~ ve i~lemleri ilgi (a) Yonetmelik 
kapsammda Genel Miidiirliigiimiizce yiiriitiihnekte ilgi (b) KIlavuz BakanhglmlZ web 
sayfasmda yaYlmlanml~tIr. 

Bu baglamda; 

• 	 Mazereti nedeniyle ba~ka bir smav merkezinde smava girmek isteyen aday 

ogretmenlerin dileks:elerini ve belgelerini en ges: 23 Mart 2020 tarihi mesai bitimine 

kadar Milli Egitim Bakanllgl Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~irme Genel Miidiirliigune 

ula~trrmalarl halinde taleplerinin degerlendirilecegi, bu tarihe kadar ula~mayan 


belgelerin dikkate ahnmayacagtmn adaylara bildirilmesi, 

• 	 Engel durumu bulunan ve smav esnasmda ODSGM tarafmdan smav tedbir hizmeti 


verilmesi gereken adaylarm, MEBBis Aday Ogretmen Modiiliinden "yaZlh smavda 

almak istedigi hizmet" ses:enekleri arasmdan uygun olan hizmeti (his:bir hizmet istemese 

diilii) 23 Mart 2020 tarihine kadar ses:erek; bir S:lktlslmn adaya imzalatIlarak okul 

miidiirliigunce muhafaza edihnesi, 


• 	 i1s:enizde/ Okulunuzda gorevli smava girecek ohm ogretmenlere gerekli duyurunun 

imza kar~Illgt yapllmasl ve her hangi bir aksakhga meydan verihnemesi hususunu 

bilgilerinize rica ederim. 


I 
EminENGiN I 

Vali a. I 
Milli Egitim Miidiirii 

I 
; 

Ek: 9 Sayfa 

DAGITIM 
Tiim ils:e Kaymakamhklarma 
Tiim Okul ve Kurmlara 

Adres: Bilgi i9in: 
Elektronik Ag: Tel: 
e-posta: Faks: 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalamm~l1r.l1ttps://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 
c 

c:86b-54f5-3bed-b6d3-cada kodu ile !eyi! edilebilir. 
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MiLLI EGiTtM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigu 


SaYI : 20299769-399-E.4515984 02.03.2020 
Konu : Adayhk KaldIrma SlllaVl (AKS) 

: ......................................... V ALiLiGiNE 
(n Milli Egitim Miidiirltigu) 

ilgi : a) Milli Egitim BakanlIgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi, 
b) Adayhk Kaldlffila SlllaVl (AKS) e-KllavuzuNisan2020. 

Aday ogretmen1erin (sozle~meli/kadrolu) i~ ve i~lemleri ilgi (a) Yonetmelik 
kapsamlllda Genel Miidiirliigiimiizce yiiriitiilmekte ilgi (b) Kllavuz Bakan1Igtmlz web 
sayfaslllda yaYImlanml~rr. 

Bu baglamda; 
• 	 Performans degerlendirmesine gore ba~arih olan ve Slllav tarihi itibari ile en az bir ytl 

fiili ~ah~ma siiresini tamamlayarak Slllava girmeye hak kazanml~ adaylann listesinin 
MEBBis Aday Ogretmen Performans Degerlendirme (APD) Modiiliindeki 'Smay 
i~lemleri' boliimiinden allllarak, il bazh tek bir liste (excel dOSyasI) halinde 63Ni~alL 
2920 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Miidiirliigiimiize resnii yazlyla

~L' __ O:;:;::=._0_' __ 0~_00 .• :::e 

. gonderilmesi, 

• 	 Mazereti nedeniyle ba~ka bir Slllav merkezinde Slllava girmek isteyen aday 
ogretmenlerin dilek~elerini ve belgelerini en ge~ 23 Mart 2020 tarihi mesai bitimine 
kadar Genel Miidiirliigiimiize ula~tIrmalarl halinde taleplerinin degerlendirilecegi, bu 
tarihe kadar ula~mayan belgelerin dikkate aimmayacagllllll adaylara bildirilmesi, 

• 	 Engel durumu bulunan ve Slllav esnaslllda ODSGM tarafindan smav tedbir hizmeti 
verilmesi gereken adaylann, MEBBiS Aday Ogretmen Modiiliinden "yazdI slllavda 
almak istedigi hizmet" se~enekleri arasllldan uygun olan hizmeti (hi~bir hizmet istemese 
dam) 23 Mart 2020 tarihine kadar se~erek; bir ~tk:ttSllllll adaya imzalattlarak okul 
miidiirliigiince muhafaza edilmesi, 

• 	 ilinizde Slllava girebilecek durumda olan ancak MEBBis APD Modiiliindeki YazdI 
Slllava .Girebilecek Aday Listesinde bulunmayan adaylarlll durumlannm titizlikle 
incelenmesi, mazeretli-mazeretsiz veya fiili ~ah~ma siiresini tamamlayamadIgllldan 
dolaYl donem atiatilan adaylannaktif donem kontrollerinin yapIlmasi ve giderilemeyen 
sorunlarm ~oziimii i~in Genel Miidiirliigiimiiziin bilgilendirilmesi hususunda; 

'Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Do~. Dr. Adnan BOY ACI 
Bakan a. 

Genel Miidiir 
Daglum: 
BPlam 

Adres: Mill! Mildafaa Cad. 612 KlZllay/ANKARA Bilgi iyin: Hamza YATMAZ 
EJektronik Ag: oygm.meb.gov.tr Tel: 	 0(312)4132616
e-posta: oygm@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 425 30 94 

Bn evrak gtlvenli elektronik imza ile irnzalaruru$!Ir. https:flevraksorgu.meb.gov.tr adresinden b341-c9Sc-3416-b9cd-67e2 kodn He toyit edilebilir. 

https:flevraksorgu.meb.gov.tr
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MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

OL~ME, DEGERLENDiRME VE SINAV IDzMETLERi 
GENEL MUDURLUGU 

. OGRETMEN YETiSTiRME VE GELiSTiRME 
GENEL MiJDURLUGU 

Nisan-2020 

Bu kIlavuz, Mill! Egitim Bakanhgl Merkezi Sistem Smav Yonergesi, Milli Egitim Bakanhgl 

OgretJ)1en Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi hUkUmleri He 2020IPr No-4 numarah Protokole 

gore hazlrlanml~tlf. 
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2020 NiSAN ADA YLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SINAV TAKViMi 

SINA V -UCRETi I SINA V IFOTOGRAFLI.GOOS I SINA V SONU(:: iLANI 
YATIRMA TARiHi BELGESI 

11/03/2020 

23/03/2020 

25/04/2020 
17/04/2020 

Smavm yaptldlgl tarihten 
itibaren en gel( 15 (on 
b~}i~gjinii il(inde Ban 

edilecektir~ 
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DiKKAT: Bu kIlavtizda yer alan esaslar,kllavuziirtya)'lll1 tarihinden itibaren yiirUrlUge girer. 

Ktlavuzda yer alan esaslar, yayun tarihinden sonra yiirUrliige girebilecek yasama, yUrUtme ve 

yargl organl kararlarlrun gerekli kIlmasl Mlinde degi~tiri1ebi1ir. Boyle durumlarda izlenecek yol, I 

Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 
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1. GENEL A<;IKLAMALAR 

1739 sayth Milli Egitim Temel Kanunu 43. maddesine dayamlarak hazrrlanan ve 17 Nisan 2015 
tarihli ve 29329 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan "Milli E~itim Bakanll~l Ogretmen Atama ve 
Yer Degi~tirme Yonetmeli~in hUkiimleri ile 17/02/2020 tarihli ve 3475595 saytb Bakanhk 
Makam Onayt geregince aday ogretmenlere (sozle~melilkadrolu) yazdI smav yapdacaktrr. 

Adayhk Kaldrrma Smavma (AKS) giri~ ~artlanm ta~Iyan aday ogretmenler, smav Ucretlerini 
yatrrmalan hdlinde herhangi bir ba~vuru abnmakslZID giri~ belgeleri dUzenlenerek smava 
almacaklardrr . 

Smav (AKS)25 Nisan 2020Cllma'~~4i~~~lati~!l!!~da81 il merkezinde yaztholaraktek 
oturumdayapdacaktrr.. 

Smava girmeye hak 
(askerlik ve 

smava ahnmayacaklardlr. 
c. 	 SmavI geyersiz saytlan, smava girmeyen, smava ahnmayan ya da smavdan ylkanlan, ba~anb 

olamayan ve smav yerle~tirmesi yapdan adaylara Ucret iadesi yapllmayacakttr. 
f;. 	 Smav icin yanbs yatmlan Ucret. smavm tamamlanmasmdan sonra Doner Sermaye isletmesi 

tarafmdan adaylardan herhangi bir basvuru talep edilmeksizin yalntzca T.e. Ziraat Bankasl 
sistemleri aracdIgl He iade edilecektir. 

UYARl: 657 saylll Kanun ve diger kanunlar uyarmca avllkslZ izin almak suretiyle 
geririlen sureler, en az birYllilk fUli ralt~ma siiresinden sayllmaz. 

UYARI: Smav ucretini yailTan aday, bu lalavuzda belirtilen butun hUkIJmleri kabul elmil say,llr. 
Bu lalavuz hIJkIJmlerine aykm yap,lacak iI ve illemlerden dogacak sonu~lardan, adaym bizzat 

kendisi sorumlu olacakilr. 

2 



i 
~ 

3.2. SINA V YirK:UMLtITJ)KLEru 

a. Smava giri~ ~artlanru ta~lyan ve smav iicretini yatrran aday 5gretmenler iyin fotografh smav 
giri~ belgesi diizenlenecek, 17 Nisan 2020 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde 
yaY1ffilanacak, fotografh smav giri~ belgesi posta yolu ile g5nderilmeyecek, aynca Adaybk 
Kaldlrma SmaVi (AKS) i\!in adaylardan ba,vuru abnmayacaktlr. 

b. Adaylara ait bilgilerin MEBBis modiiliine eksik ya da hatah i~lenmi~ oImasl, adaym smava 
girememesi gibi sonuylar dogurabileceginden, sorumlu birimlerin (okul/kurum, ilye, il) 
adaylara ait bilgilerin gUncellenmesiyle ilgili gerekli ozeni gostennesi gerekmektedir. Bu 
konuyla ilgili sorumluluk adaym ls~p£!\sij!~~~'it~~Myaptlgl ilmilliegitiln IIlUdiirliigtlneait 
olacaktrr. 

c. MEBBiS lnnf1tl~r1n~ 

Kamu 

L 657sayih 
2. 4483 sayth Mel1lurtaFvllalg~'Kamu G5revlilermj&;~asl Hakkmda Kanun 

B. BakaubkTe,kilatI, 
1. 1739 sa)'lh Milli Egitim TemelKanunu 
2. 1No'lu Cumhurb~kanhgl Kararnamesinde MEB'e ili~kin hiikiimler 
3. 5580 sayll16zel6gretirn Kurumlarl Kanunu 
4. 222 saYlh ilk5gretirn ve Egitirn Kanunu 
5. 3071 s8)'l1l Dilekye Hakkmm KullanlImasma Dair Kanun 
6. 4982 sa)'lb Bilgi Edinme Hakkt Kanunu 
7. 	Gorevin gerektirdigi diger mevzuat 


a) Mill! Egitirn Bakanhgl Okul6ncesi Egitim ve ilkogretirn Kurumlan Yonetmeligi 

b) Milli Egitim Bakanhgl Ortoogretim Kurumlarl Y5netmeligi 
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c) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi 
c;) Milll Egitim Bakanhgl Rehberlik Hizmetleri Yonetmeligi 
d) Milli Egitim Bakanhgl Destekleme ve Y eti~tirme Kurslan Y6nergesi 
e) Aday Dgretmen Y eti~tirme Sfireci 

C. Ogretmenlik Uygulamalarl (%50) 
I. 	Egitim 6gretimin planlanmasl 
2. 	Dgrenme ortamlarl 
3. S Imf y6netimi 
4. 	Qgretim y6ntem ve teknikleri 
5. Dlyme ve degeriendirme 


<;. t.C~ inkdapTarihi 


SlUav 
kagltlarml 

e. Aclay;cevap lI..ilf;lu.u tlerinikonti"Ol edecek, 
. hatavarsasaion Adaymadma 

dUzenlenmi~ cevap kagrd1 ldlkullantla.tnayacak durumdaysa 
yeni bir cevap kagldma a9tklamalanna gore 
yazdacaktrr. 

f. 	Smav ba~ladlktan sonra ilk 15 dakika i9inde gelen adaylar smava almacaktrr. Bu adaylara ek 
sure verilmeyecektir. Smavm ilk 30 dakikasl tamamlanmadan ve SlDav bitimine 15 dakika 
kala adaylar smav salonundan 9lkamayacaklardrr. 

g. 	Salon gorevlileri adaylara soru kitap9lklanm ve cevap kagltlarlUl kontrol ederek dagltacaktrr. 
Aday da kontrol ederek, eksik sayfa veya bash hatasl varsa kitaP91gm degi~tirilmesini 
isteyecektir . 

g. Aday, cevap kagld1 Uzerinde i~aretlemeleri kur~un kalemle yapacaktrr. 

4 
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3.3.3. SINAYIN Di\lfllliE 
, " ""~1l 

a. Adaym cevap kagldI 2 
b. Degerlendfune lOO(YUz)puanuzermQ~,r~Jl'i~"~ . 

t11nlandan'kopya 
bilgisayar 
yapllarak 

I 
i 

, I 

~ I 	I 

h. Cevap kagldmdaki irnza boliimii aday tarafmdan mutlaka imzalanacaktIr. 
I. 	Cevap kagldmda bulunan "Bu Boliime DokunmaYlDlZ" klSIDl hiybir ~eki1de 

i~aretlenmeyecektir. 
i. 	Som kitapylgmm A ve B oImak Uzere iki ayn tiirii bulunmaktadlr. Aday, A kitapylgml 

kullamyorsa cevap kagldmdaki kitapytk rum bolUmiiniin A yuvarlagml, B kitapylgml 
kullamyorsa B yuvarlaglm i~aretleyecektir. 

j. 	Adaylar cevaplarml som kitapylgmm kapagmda belirtilen oroekte oldugu gibi yuvarlagm 
dl~ma t~nmadan cevap kagldmda ilgili seyenegi bularak i~aretleyecektir. 

k. 	Her sorunun 5 (be~) seyenegi vardrr. Bu seyeneklerden sadece 1 (bir) tanesi dogru cevaptrr. 

Ci~,i~aret~e~i~.V~ya.iYi,',~i1inm~mi:!;~ianl~J.~~~)~cular.,.tarafmdan.yanl1~ .cevaP.olarak 

L • ~:~~le~~:~::~:~i$~V~;::~~'=!;~"1JAtl~jsjretlenlll~igitakdirde 

c. Smavda yer aIacak her som puan olar8k e~it agrrhga sahiptir .. ' 
~. y anh~ cevaplar dogru cevaplarl etkilemeyecektir. 
d. Cevap anahtarmda hata oImasl ve bu hususun komisyon karan He belirlenmesi sonucunda 

sorulsorular iptal ediImeyecek, sorulsorularm dogru seyenekleri dikkate almmak suretiyle 
degerlendfuneye bu sorulsomlar dahil edilecektir. 

e. 	Degerlendirme srrasmda Merkez Smav Kumlu karan veya yargl mercileri tarafindan iptaline 
karar verilen somlar degerlendirme dl~l brrakllarak geyerli sorularm puan degerinin yeniden 
hesaplanmasl suretiyle puanlama yapllacaktu. 
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3.3.4. SINA VIN GECERStz SAYll.DIGI DURUMLAR 

a. 	Smava giri~ ~artlarill1 t~IIDadlgl halde adaym slilava girmesi, 
b. Cevap kagldl 	ve soru kitapyl~nm dHntl~ smav gtlvenlik po~etindenl smav evrakI dHnU~ 

zarfindan yIk:mamasl, eksik yIk:masl veya yIrtliarak zarar gHrmesi, 
c. 	Herhangi bir adaydan ya da dokUmandan aday tarafmdan kopya yekiidiginin salon 

gHrevlilerince tespit edilmesi, 
~. 	 Uzerinde T.C. kimlik numarasl yazIlI olan geyerli kimlik belgesi (nUfus cUzdantfT.C. kimlik 

kartl, stlrUctl belgesi, geyerlik sUresi devam eden pasaport) ve fotografh smav giri~ belgesinin 
ibraz. edilmemesi, 

d;B~ka adayln smav.evraklnn 
e. 	Adaym·yerine 
f. 	Her turiU 

defter,kituf).,:>v, 
g. 	Smav 

adlDm yazdi 

c'.S~...r..e.,s ...~.e.y.'.tik.te.n.•.... S •. ••.·.rn·· .. ' ''' .•.•....$,JL.ttl.i.lf.a••.....•..,1 ·· ..·.,·a.·.YPl .•..•.....•.C,.•...•...;_.; ..• ..•. ·.,.,•. · ~-.uin.ar.·,.a,.sl,.. imzas1, ne.,t.,i.~.lll.·•..i •. o .. ..•,.•..I.·!iIIi.".ll:.·?4 ...•.......z .....a.. r ..........I.,.·.,I!.. .•.•'.tm ... .•. ,T,., .• ~ ... .. ..
l1 .•... ...~ .•... 	 ..•.bIlgtlen;dekontufATM.1~lem~'ar.~.t'_M;;~"~M!aZlar dikkate ahnmayacaktrr~.~; Smav uygulamasma,smav sorolarJaw",e'Z"!in~v.'onuylarmaI1i~kifi itirazlat 10 (on)gUrt 
iyerisinde OnSGM tarafindan incelenip sonuylar adaylara bildirilmek Uzere OYGGM' ye 
teslim edilecektir. TUm i~lemlerde OnSGM'ye gelen evrak kaYlt tarihi dikkate aimacaktrr. 
itiraz sonuyiarl OYGGM tarafindan adaylara duyurulacaktrr. 

d. Smava girmeyen, 	 smava almmayan, smavdan ytkanlan ya da smaVI geyersiz saytian 
adaylarm bu konuyia ilgili itiraz ba~vurulan dikkate ahnmaz. 

e. 	 Smav merkezinde bulunan her tiirUi smav evrakmm ash veya fotokopisi yargI organIan 
d.fmda, 4982 sayIl. Bilgi Edinme HakkI Kanunu'nun 7'nei maddesine gore aday dihil 
hi~bir kifiye ya da kuruma verilemez ve gosterilemez. 
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4. SINAV SONRASI t~LEMLER 

Smav 100 (yiiz) puan Uzerinden degerlendirilecektir. Ba~arl puan160 (altml~) puan ve Uzerinde 
olan aday 6gretmenier (sozle~elilkadrolu) ba~arlb sayllacaktu. 

Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidfuliigllnce valiliklere. bildirilen smav sonu9larma 
gore ba~ardl olan aday ogretmenler (sozle~melilkadrolu) adayhk sUrecini tamamlanll~ saYlhrlar. 

Smavda ba~anb olamayan aday ogretmenler (sozl~meli!kadrolu), Milli Egitim Bakanbi:I 
Ogretmen Atama ve Yer Degi'ltirme X(inetmeligi hiikiimleri geregi if i~inde aym hizmet 
alalUllda ba,kabiregiti'!I ,~~.;L'__~~.F_!ld!rnerekyenideJl ..perforlllans 
degerIendirmesivesmay!".ar_ttdut. Bukapsamdtt·"fIIBretmenlerden;ikincikez 
smavda ba:~arlslZol; 
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