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MUS V AL1LiGl 

11 Milli Egitim MUdUrlUgii 


SaYI : 67496438-774.01-E.8019290 13.08.2015 
Konu: AsH Ogretmenlige GE9i~ 

YazllI Smav KIlavuzu 

....................... KA YMAKAMLIGINA 
tlge Mill Egitim MiidUrliigii 

....................... OKULU MODORLUOUNE 


BakanhgImlz 019me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin, AsH 
Ogretmenlige Ge9i~ Yazlh Smav Kllavuzu He ilgili yazIlan ve YazIlI Smav KIlavuzu ekte 
mUdfulUgiimiize ait http://mus.meb.gov.tr/adresinde yaymlanml~tIr. Ekh yazmm 
ilgenizlokulunuzda bulunan aday ogretmenlerine duyurulmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 

Yazl ornegi (l-adet) 

KllavlZ 


DAOITIM; 

Ilge Kaymakamhklanna 

TUm Okul MUdUrliiklerine 


Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalamm~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenC3d9-49aa-34aO-baSl-lSeS kodu ile teyit edilebilir. 
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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Olyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel 

MUdUrHigU 


SaYI : 34878943-480.05-E.7967933 11.08.2015 
Konu: AsH Ogretmenlige Geyi~ 

Yazlh Smav KIlavuzu 

DAGITIM YERLERiNE 

iIgi :Asli Ogretmenlige Ge9i~ YazIh Smav KIlavuzu 

ilgi lalavuz 10/08/2015 tarihinde www.meb.gov.trinternet adresinde yaYlmlanmaya 
b~lam!~tIr. Ek'te yer alan ilgi lalavuzun ilinizde ilgili tUm birim/aday ogretmenlere 
duyurulmasl hususunda 

Geregini rica ederim. 

EK: 

-KIlavuz (9 sayfa) 


DAGITIM: 


Geregi: Bilgi: 

-B plan! -Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MildUrHigil 


Atatilrk Blv. 06648 KlzllayfANKARA AynntJ11 hilgi iyin: Ad SOYAD Unvan 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXX XX XX 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) XXX XX XX 

Bu eyrak gUyenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.goy.tr adresinden679a-43f5-3a5d-971 f-3eOfkodu ile teyit edilebilir. 
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T.C. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

OLtME, OEGERLENOiRME VE SINAV HizMETLERi GENEL MOOORLOGO 
OGRETMEN VETiSTiRME VE GELiSTiRME GENEL MOOORLOGO 



Bu kllavuz MEB Merkez! Sistem Yonergesi hOkOmleri ile MEB Ogretmen Atama ve Yer 

Degi~tirme Yonetmeligi hOkOmleri He 2015/Pr Nu: 15 ile protokole gore hazlrlanml~tlr. 

ELEKTRONiK BA$VURU FORMUI\JU OOLOURMAOAN ONCE BU KILAVUZU OiKKATLiCE 

OKUYUNUZ. 

SINA\lrAKViMi 
t $. - _'" """; 

SINAV OCRETi 

YATIRMA VE SINAV 

BASVURUSU 

SINAV GiRiS {, ~1', 

BELGESil'4iN~ J~ ': p::: , :' SINAV 

ONAYLATI~t~1:~i""~':~i;{~!!!{;{\;j~ 
SONU~ iLANI 

24/08/2015 

11/09/2015 

21/09/2015~~iil;~11/10/2015 Pazar Giinii 

09/10/i015 Sacih 10:00 
~ ~~ 

02/11/2015 

{;ifij~ ~.~lil:i 

OL~M~~DEGERLENDiRME VE SINAV Hi 
""IiJ.Tel: !tgLD312} 296 94 00/0,6 

lIali:~0312)2969488 . 

~{O&RI;~MEN YETi~TiRME "., ........."" 


~~. 'T~I ~):{O 312} 413 17 71 
II Rt

" k~'~ (0 312) 425 30 94 
I I , 
Il,~d'" .,'~;ll\:i':;;.'ll!!J:l!l;X;'F;i1Il~~M!itr)£E::a:~['h'ila{. 

OiKKAT: Bu kllavuzda yer alan hOkOmler, ''''dVIU yaylm tarihinden sonra yGrOrlOge 

girebilecek yasama, yOrGtme ve yargl or kararlannm gerekli kilmasl halinde 

degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenec Milli Egitim Bakanllgmca belirlenir ve 

kamuoyuna duyurulur. 



tarihleri 

l-GENEL AtlKLAMALAR 

1739 saYl1i Milli Egitim Temel Kanunu 43. Maddesi geregince olu~turulan 17 Nisan 2015 

tarih ve 29329 saYl1i Resmi Gazetede yayrmlanan "Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer 

Degi~tirme Yonetmeligi ({ hGkGmleri ile 03 Agustos 2015 tarih ve 7736605 saylll Bakanhk Makam 

OnaYI geregince aday ogretmenlere yazll! srnav yapllacaktlr. 

Adaylann 24.08.2015 ile 

adresinden ba~vurulannl vapacaktlr. 

Asli Ogretmenlige Ge~i~ Yazlh 

merk~zinde vapllacaktlr. 

2. BA$VURU ESASLARI 

arasrnda http://www..meb.gov.tr 

2015 Pazar Gunu Saat: 10.00' da 81 il 

~',~~~~~!iiJ:;):~~f[4'f~~~t:,!~~~p;::~ 

Milli Egitim Bakanilgl Ogretmeh Atama ve Yer De~i§tirme Yonetmeligince performans 
t!'~~~- - i0-~ 

degerlendirmesi sonucunda ba~anrl olan adav Dgretmenl~r bir VII fiilen ~ah~ma ~artrnl verine 
getirmeleri halinde smava girebilec""tir. _0 

2.1.1. BASVURU SART\ARI 

d) Elektronik Ba~vuru formunun bir sur e adaym Dziuk dosyasrnda saklanacaktlr. 
e.) Ba~vuruda bulunacak adayrn smava i n bilgileri, MEBBis kaYltlarmdan ahnacagmdan 

MEBBis kaYltlarmda personele iIi~kin ogren durumu, hizrnet suresi vb. bilgilerin tam ve 
dogru olarak kaYltlara i~lenerek sorurnlu birimlerce guncellenmesi gerekmektedir. 

f) Bilgilerin tam ve dogru olarak kaVltlara i~lenmemi~ oimasl durumunda ba~vuruda 
bulunan adaylar a~lsmdan ba~vurunun kabul edilmemesi gibi sonu~lar dogurabileceginden 
sorumlu birimlerin adaylann bilgilerini guncellemesi ile ilgili gerekli Dzeni gostermesi 
gerekmektedir. Adaylar taraftndan bilgilerin elektronik ortamda hataslz, eksiksiz ve ba~vuru 
kllavuzuna uygun doldurulmasl gerekmektedir. Bu konuvla IIgili sorumluluk adayrn kendisi ile 
DzIUk dosvalannrn tutuldugu birime ait olacaktlr. 

http://www


sonu~/ardan adaym kendisi sorumlu' jr;·~ir",d~~i~'·i,f~j
'il&;! "C;;,'/~;~r",'jf'J:'''' 

b} Ba~vuruda adav bilgilerinde _"""."""'''' 
c) Aday, smav Ocretini. ~elirtHen 
d) Ba~vuru i~lemleri 6~ivun.l·ilfilh)Ell en 
e) ~r~ktronik ortamda yapllan ba~vur sO 
..'.p.a't.)lfl smav ba~vurusu gec;:ersiz saYllaeaktl 

'geyle yapllml~sa, 
Ii~ki varsa, 

dan birine vatlrmaml~sa, 
_"1i$iy,;5':<V::~_-"- __ ">. ,;;';f ~> 

~i~inaeyapllmaml~sa, 

ii~erisinde onavlanmaml~sa, 

50 TL V,. Urasl KDV dahil) 
baghye i~letm 'Kurumsal 

a(~c'llg, t!ie T.e Ziraat Bankasl, TUrkive Vaklfl~r;Ba~kasl veva TOrkiye Halk 

....;~.~~..~.~.~d;;~l,i~lHk19i.~§ taril1H~ri a.::.·.f~.SI 
.' 'b'an 

~:;;! 
avm . 

g} Ba~vurular esnasmda olu~abilecek aksakhklara itiraz eden adaylann durumlan 
incelenerek, adavlara ba~vuru sOresi ic;:erisinde ba~vurulardan sorumlu birimce cevap 

. verilecektir. 
h} Smava ba~vuran adaylar arasmda smav ancesinde ve smav anmda ODSGM tarafmdan 

tedbir ahnmasml gerektirecek herhangi bir azlir durumuna sahip olan aday var ise bunlar sagllk 
kurul raporunun, azOrlli kimlik kartmm kurum onayh ornegi veya adaym azOr durumunun resmi 
olarak i~lenmi~ oldugu nOfus cOzdani orneginin herhangi birini bir nOsha halinde bagll 
bulundugu kuruma teslim edecek ve "elektronik ba~vuru formu" nda "ozOr durumlannl" ve 
"alimak istedigi hizmet" kutucugunu i~aretteyeceklerdir. Beyan edilen ozlir durumunun 
dogrulugundan ba~vuruyu yapan aday, ra.porun gec;:erliliginden ise ilgili kurum sorumlu 
olacaktlr.':~' 

~:F:'<,~,..: 

.. It:ly}J.}ll~c:
>:~S;' ~::"~~r~; ~~~?~:'"~~fk 

AdaYI doldurdugu Elektronik Bi:i~i;iIttiF~fmlrile Ba5vuru Kllavuzu1nda belirtilen biitUn 
hiikiimleri kabul etmi5 saYlllr ve buntl "'~fi1tijit~Jpllci;n eksiklik ve yanll511klardan dogacak 

2.1.3. BASVURUNUN GE~ERSiZ 

a} Ba~vuru, Elektronik 

~ 
II ~ 

111VOCRETi 

i, ~1~ava girecek ada 

Hizm~fI~~i0Genel MOdOrIOg.


"J &j ;;:, { 

b~.~inl'21.~ A..ii.u....... t
...s... ~ 
~ ~.) !~day);~glflinlctiti" . 

g~qer~a~mel'Jgl.;e~ftr~~\f;;., 
c¥-IC)s~B.aB~g:del«ft'l'tcin a a 
bulunacaktlr. 

d) Smav Ocret! sadece 2.4.a maddesin E(~mllan ~ekilde ban kava yatlnlacaktlr. Mektup, 
elden, internet bankacillgl veva EFT voluVla SI ,~; ucreti tahsil edilmevecektir. 

2.1.5. SINAV GiRi~ BELGESi 

ODSGM tarafmdan adaylann stnava girecekleri verleri gosteren listeler ve smavln 
vapllacagl bina ve salonlan gasteren Iisteler; http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve 
http://www..meb.gov.trinternet adreslerinden ilan edilecektir. Avnca, smav giri~ belgesinin 
adavlar tarafmdan internet ortammda C;:lktlSI almarak bagll bulunduklan Egitim Kurumu/Birimi 
tarafmdan onavlanacaktlf. Adaylara smav giri~ belgesi posta yoluyla aVrlca 
gonderilmeyecektir. 

http://www
http://www.sinavlar.meb.gov.tr


Smav giri~ belgesinde adaym kimlik bilgileri He smava gireeegi smav merkezi (il), bina, salon 
ve slra bilgileri yer alaeaktlr. Aday, smav giri~ belgesinde yer alan smav merkezinde Olinde), 
binada, salonda ve slrada smava gireeektir. 

2.2. SINAVLA iLGiLi ESASLAR 
2.2.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER 

Stnavda; adaylara toplam 100 adet !;oktan se!;meli (4 se!;enekli) soru sorulaeakttr. Stnavda 
!;Ikaeak sorulara iIi~kin konu ba~ltklan ve soru daglhmlan a~aglda yer almaktadlr. 

A. 	 657 ve 4483 saYlh kanunlar (%20)" 
bj .... 

1. 	 657 saYIII Devlet Memurlan Kan!;.I1'lJ- ( klslm 8 ve 9 hari!; ) 
2. 	 4483 saYl1I Memurlar ve Oige "~~~§,9revlilerinin Vargllanmasl Hakktnda Kanun 

B. 	 Bakanhk te~kilatl, gorevleri Y~~:A' ,,' %30}, 
1. 	 1739 saYIII MlIIi Egitim T~nie.·~a~·i.)! ~.; 
2. 	 652 saYIII Milll Egitin+';I?~~anfi~lQin'J~~kilat ve Gorevleri Hakktnda Kanun 

HOkmOnde Kararname':,:,·.',t" '~;i:;L~~,~..:.:~ 

3. 	 5580 saYIII Ozel ogretiak~l/i~ril~{4~&j~y:~~~ 
4. 	 Gorevin gerektirdigi JOger mevzuat ~jJ 

a) 3071 saYl1i DiI;l'ge Hakkmm Kullaml ma Dair Kanun 
b) 4982 sayIII Bilg'rEdinme Kanunu 
c) 222 saYlh ilkogr~f1,m ve Egitim Kany 

~'("':\ 

d) Ortaogretim Kuru "Vonetrn~I'fgl 
e) Milli EgitimBakaal . O· ""e;z]lkogretimKurumlan Vonetmeligi 

,;; f) Milli Egitim Bakanll e Ortaogretim Kurumlan Etkinlikler 
~5 
l~ g) Milli 
I~ 
&,t.. 

Vonetmeligi 
Ell..it,im
~1 

Vonetrn:~ljgi.
li-Y:'" >:'#{ ..... 

Simf yonetimi/~' 
~.·....... ,4.' .' ... 9gr..~!Lrn. ;~...i@it~.k~fl~§'l~~l'!jJderi~·':~'*." 

~Ogretmenlik uy ." 


J~l. Egitim ogreti 
~'.-'> .y 

~~!;:2. Ogrenme 0
I 3. 

I..?ft.i _,..;"t";>'Z'~Y;;iTv,<,>---

~,~;~5~:l'Olcme ve,4~i·e.r;l.engj·~:m~! 
-.:::-?~~:§\;!Z;;~{--' ;<e~ l~'ti!.;J~).~\ 

2.2.2 SINAVIN UYGULANMASI 


a. Asli Ogretmenlige Ge!;i~ Vazlh Smavi kim 2015 Pazar gOnO saat 10.00'da ba~laYlp, 
tek oturum olarak yapllaeak ve 120 dakika sO ktir 

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerle enin zamanmda yapllabilmesi i!;in adaylar en 
ge!; saat 09.30'da smav giri~ belgelerinde be n salonda ham bulunmalan gerekmektedir. 
Adaylar smava gelirken yanlannda onayh smav giri~ belgesi ve ozel kimlik belgelerinden birisi 
(nOfus eOzdam, sOrOeO belgesi veya pasaport) He en az iki adet koyu siyah ve yumu~ak ku~un 
kalem, kalemtlra~, leke blrakmayan yumu~ak silgi bulunduraeaktlr 

c. Onayh smav giri~ belgesi He ozel kimlik belgesi yanmda olmayan adaylar smava 
allnmayaeaktlr. 

~. Adaylar smav salonlarma ahmrken; yanlannda sozlOk, hesap eetveli veya makinesi, !;agn 
cihazl, eep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar He her tOrlO bilgisayar ozelligi bulunan cihazlar 
ve saat fonksiyonu dl~mda ozellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadlgl kontrol edilecek, 

mailto:i@it~.k~fl~�'l~~l'!jJderi


cular taraflndan Y~n'¥~~$kap 
' 

varsa bunlar smavdan sonra iade edilmek uzere toplanacaktlr. Aday bu ara~larla smava 
ahnmayacagl gibi smav anmda bulundugu tespit edilirse smav kurallanm ihlal ettigi it;in 
tutanakla smavi get;ersiz saYllacaktlr. 

d. Adaylar smav giri~ belgesinde belirtilen kendi slra numarasmda oturacak, gerektiginde 
adaym yerini degi~tirme yetkisi salon ba~kamna ait olacaktlr. Gerekli kimlik kontrolleri ve 
yerle~tirme i~lemlerinden sonra salon ba~kam smavda uyulacak kurallan hatlrlatacak smav 
evrakmm bulundugu guvenlik torbalanm adaylann onunde a~arak cevap kagltlanm dagltacaktlr 

e. Aday; cevap kagldmda yazll! olan T.C. kimlik numarasl, adl, soyadl bilgilerini kontrol 
edecek, hata varsa salon gorevlilerine soyleyerek tutanak tutulmasml isteyecektir. Adaym adma 
dOzenlenmi~ cevap kagldl bulunmuyorsa vev,$l"cevap kagldl kullamlamayacak durumdaysa yeni 
bir cevap kagldma aday kimlik bilgileri salon 'b~~~anmm at;lklamalarma gore yazllacaktlr. 

f. Smav ba~ladlktan sonra ilk 20 dakik,~;~i~r~c{~:gelen adaylar smava almacak, ilk 30 dakika 
it;inde ise smav salonundan hit;bir aday,:~!l<ad',lrlil?:"a,<;ak,t'r. Smav bitimine 15 dakika kala smav 
salonunda engelli adaylar harit; en az 2,:(i(" '.~ \{i~tR~Irri,~s, saglanacaktlr. Get; gelen adaylara ek 
sure verilmeyecektir.' .... ~ 

g. Salon gorevlileri adaylara sO[ ~ ')Jj(~ve cevap kagltlanm kontrol ederek 
dagltacaktlr. Aday da kontrol ed :".;' '#' eva baskl hatasl varsa kitap~lgm 
degi~tirilmesini isteyecektir J(~~,,, 

g. Aday, cevap kagldl Ozerindli~aretlemeleri kur~url'~alemle yapacaktlr. 
h. Cevap kagldmdaki imza bOru~u aday tarafmda~J~fLtlaka imzalanacaktlr. 
I. Cevap kagldmda bulunant Bu Boli.ime ;t;1okunmaymlz" klsml hit;bir ~ekilde 

~1\t 
i~aretlenmeyecektir. 

i. Soru kitappgmm A;,'ve·. B o.lma,t(;i:r;.o:.:rbulunmaktadlr. Aday, A kitap~lgml 
kullamyor~a cevap kagldmdaki kitapt;lk f un A yuvarlaglm, B kitap~lglmd<ullamyorsa 
B yuvar,latfr:\, i~aretleyecektir.~: 

': J~AdlYlar cevaplanm"5 n grnekte oldugu gibi~~iar!~gm 
dl~tP.,, al.,a~~.~.I.madan cevap k~. cektir. ~, I I..I 'I .-(er sorunun 4 (do sadece 1 (bir) t~eJ~ dgxjru 
ce{~p!,r::~ft i~aretlenmi~ 
olar egerlendirilecektir. ';~',l ,i"I Eoru kitap~:Jgma i~aretlenen cev~plar$,?i cevap kagldma i~aretlenmedigi!t 
d~j .¥'irmeii~.:lerr:!!".,~.....~.,allnmil'l~~laktlr....~ ,;~,):.) ...."';..p!lil1l~.~~~';)3:§!:afl'!'~'l,:;. I

i1 ;srnavd~:rc~ap'·ka,gJfQiQl.Q11P,~~.Kq tn; 'l"biln:IoR'O 
k{W "kUm~sl;h~'mtf~<~"~~T~1\i9,r~i~: J;!c~R'tlr;;'Ayt:lcp , cW:arl 

o'M:fimTffla~r'I~J!i}ve:ya'l?'fopl~~pya'~~~l<iI" a Ina~fRWPvai;'i~.I~IllJ;:vapna~ak 
adaylann smavi get;ersiz saYllacaktlr. 

n. Adaylar sorulara verdigi cevaplan 

sma 

~\'$; 

fSl 

pllacakttr 

al tacaktlr. Bu kurala uymayanJann smavi get;ersiz 
saYllacaktlr. 

o. Adaylar, stnav esnasmda ve ~aplldlgl binada sigara i~meyecekler, i~enler 
hakkmda da 4207 saYl1i Kanun geregince i~le 

p. Stnav bitiminden sonra;, 
Adaylar, soru kitap~lgl He cevap kagldtnl salon gorevlilerine teslim edecek ve salon 

yoklama tutanagml imzalayacaktlr. 
Salon gorevlileri, salona ait stnav evraktm (soru kitapt;lgl, cevap kagldt ve varsa 

tutanaklar) adaylann onunde kontrol ederek toplayacak, stnav guvenlik torbastna koyup 
kapattlktan sonra bina stnav komisyonuna teslim edecektir. 

Bina slnav komisyonu, salonlardan gelen smav guvenlik torbalannJ ait olduklan smav 
evrak kutulanna koyarak seri numarall gOvenlik kilidi ile kapatacak ve gorevli kuryelere 
tutanakla teslim edecektir. 

http:srnavd~:rc~ap'�ka,gJfQiQl.Q11P,~~.Kq


Bu kuralfara uymadlgl herhangi bir yolla tespit edilen adaylann SlnaVI iptal edilecek 

ve slnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon gorevlileri diger adaylarln 

dikkatini dagltmamak, zaman kaybetmelerine yol a~mamak a~lslndan gerekli gorurse kural 

dl~1 davranl~larda bulunanlara slnav sirasmda uyanda bulunmayabilecektir. Bu adaylann 

kusurlan ve kimlik bilgileri bir tutanakla smav evrakma eklenecektir. Bu adaylarm sinavi 

ge~ersiz saydacak ve smav sonu~ belgesi duzenlenmeyecektir. 

2.2.3. SINAV OEGERLENOiRMESi 

a. Adaym cevap kagldl 2 adet optikp~UYu ~ift kontrol sistemiyle okutulur. 
b. Okutulan cevap kagltlannda dqato~~~ tespit edilir. Yanh~ cevaplar dikkate 

almmaz. ,.. 

c. Degerlendirme 100 puan tiz 60 (altml~) ve tizerinde puan alanlar 
ba~anh saYllacaktlr. 

d. Smavda yer alacak her soru~ a sahiptir 
e. Cevap anahtannda hata maSJ ve bu husus komisyon karan ile belirlenmesi 

sonucunda, soru/sorular iptal edi eyecek; hatah ola ru/sorulann dogru ~Iklan dikkate 
almmak suretiyle degerlendirmeye ,.~soru/sorular dahi ilecektir 

f ;:"kX~ >:, 

f. Degerlendirme slraslnda hatalt!s~~u/soruI9r",,,kmasJ ve bu hususun komisyon karan ile 
belirlenmesi sonucunda, h~*~I!. so~~~~~~ /?"<' •• m Ifr:~~!;k~~Rln.e d,9~ru kabul edilecektir. 

i'H:Cd" 
4,'",,"-,,:,:, B 

~~ 

2.2•.4.• ~INI~IN GEf;ERSiz SAYILOIGI DURU R'" 
~ la.IBa~vuru ~artlan Imad hali Ib·dcevap kagldl ve . min 

~Iktpa~~ v£;¥a Ylrtllarak zarar ".1 

",'~ ~tc~~~Herhangi bir ad. an ya drudok 
g~teiil r"nce tespit edilmesl; 
@ jj Ge~erli kimlik be 
I.. ~ac:k.·.8::;al1J¥iifl ~~ r: :z;;"'!l, ,,' 

~ ~;"~··...A~iYUl~\tefll1 

·'~~.,f:;:lI(~.~:~r~:jtQf~~J~iS~1QZel~ig 


bulunan scfatFet ile cep telefonu, telsiz v 

gibi ara~lan smav amnda adaym yanmda bul rmasl, 


h. Smav gtivenlik kutulan dl~md ~osta ya da farkh bir yolla stnav evrakl 
gonderilmesi, ~ 

/~

i. Cevap kagldmm degerlendirmesi '4~plhrken sistemin kopya analizi sonucunda 
ikili/toplu kopya ~ekildiginin tespit etmesi, .r.J.•.•...~ 

j. Smav evrakma zarar verilmesi (soru kitap~lglm, cevap kagldml Ylrtmak, teslim 
etmemek ve benzeri), 

k. Merkezi Sistem Smav Yonergesinde belirtilen smav kurallannm ihlal edilmesi 
durumunda smav gorevlilerinin tuttugu tutanaklar da dikkate almarak adaym smavi/testi 
ge~ersiz saYlhr. 



2.2.5. SINAV SONU~LARININ BiLOiRiLMESi 

Smav sonUf;lan 02/11/2015 tarihinde Bakanllglmlzm http://www.sinavlar.meb.gov.tr ve 
adresinde ilanedilecektir. 

Adaylara aynca smav sonu~ belgesi gonderilmeyecektir. 

2.2.6. SINAV iTiRAZLARI 
Adaylar smav sorulanna ve uygulamaslna i1i~kin itirazlannl, soru ve cevap anahtarlarmm 

http://www..meb.gov.tr ve www.sinavlar.meb.gov.tr internet adreslerinden 
yaYlmlanmasmdan itibaren en gee;: 5 (be~) i~ g~~H,ie;:eriSinde ODSGM'ye yapabileceklerdir. 

Adaylar smav sorulanna, smav uyg~!~m~'sJn~ ve smav sonue;:larma itiraz ba~vurulannli 
MiIIl Egitim Bakanhgl Destek Hizmetleri~~)iel~M~J;JOr,JjjgOne bagh Doner Sermaye i~letmesinin 
"Kurumsal Tahsilat Program!" araclhgl iJ ." .. c,~~' "" 'a~.kasll TOrkiye Vaklflar Bankasl ve TOrkiye 
Halk Bankasl ~ubelerinden herhangi bi "'(1)" }~t*DV Dahil) itiraz Ucreti yatlrarak alman 
banka dekontu ve smav admm yazlh . .... ~jJ;' ';\\,~ipacaklardlr. 

Adaylar smav sonue;:lanna iIi:~~!~~ilJ£~~"~l6!~~q~J,Je;:larmmhttp://www..meb.gov.tr ve 
www.sinavlar.meb.gov.trinternet.~preslerinden yay/ml,' asmdan itibaren en gee;: 5 (be~) i~ 
gOnO ic;:erisinde ODSGM'ye yapabil klerdir. 

SOresi gec;:tikten sonra yapllC. kimlik numaraSl, imza, adres ve 
dekontu olmayan dileke;:eler ile faksl Ju?,Ian itirazlar liti te almmayacaktlr. 

Smav uygulamasma, smav sorular 1"onue;:lanna iIi~kin itirazlar 10 (on) gUn 
ie;:erisinde ODSGM tarafmdaminceleni,.9ra~~adaylar:a bildirilecektir. ODSGM'ye

i,~'5St*"~; 

gelen evraJS,;kaYlt tarihi dikkate ahnacaktl 
Slrl~'~, gec;:ersiz saYllan, smava girm 

ad~)"a~li\niurum'ann bu ko la ilgW . 'raz 
~ D!i 

~I ~lif' 
~ ~.

,'iJ
l±' 

~J~SIt1~V Merkezinde b 
dijlhd'a, tjJhgi Edindirme K, nunun'~"/nciiota trilemeZ veg6ste,lIemez. 

i ~ B~T21'krfavHi'~f~ ,. ,~!Q~;x;~R~~
d~eRf~ineler<l~ii'tlo~f ~ '", ~"~H'W" 

y~"T~BiI~~elq);:s,/a~~lRfiR'er Bakanhgl 

duyurulacaktlr. Ba~vuru sUresince sorumlu 

ogrenebileceklerdir. 

3. SINAV SONRASI i$LEMlER 

Smav sonu~larmm Cgretmen Geli~tirme Genel Mudurlugunce valiliklere 
blldirllmesinin ardmdan yazlll smavda ba~arlh olan aday ogretmenler valiliklerce "ogretmen" 
ofarak atamr. Vazlh smavda ba~arlh olamayan aday ogretmenler Milli Egitim Bakanhgl 
Ogretmen Atama ve Ver Degi~tirme Vonetmeligi usul ve esaslarmca iI i~inde aym hizmet 
alanmda ba~ka bir egitim kurumunda gorevlendirilir. 

www.sinavlar.meb.gov.trinternet.~preslerinden
www.sinavlar.meb.gov.tr
http://www
http://www.sinavlar.meb.gov.tr



