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Bu kılaVuz Milli Eğitim Bakanlığl Merkezi sistem slnaV Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığ1 Per5onelinin

Görevd€ Yükselme, Unvan Deği§ikliği Ve Yer Değ§tkme 5uretiyle Atanma5l Hakklnda Yönetmelik

hükdmleri ile 2018/Pr No:05 numarall protokole göre ha2lrlanmlştlr



"Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin GörcVde Yükselme, Unvan Değişjkliği ve Yer Değiştirnre

Sı]retiyle Atanmast Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda taşra teşki]att il ve ilçe
milli eğitim müdür]ükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama

yapılacakhl

ara, Antalya, Bursa!
ri, Konya, Malatya,
kin açıklamalar Millı

Eğitim Bakanlüğınün http://wwv.meb.eov.tr ve/Veya b,]!!p!Z!&gE!ggb jggy j jI intemet
adreslerinde il6n edilecektir,

Sdzlü sınava ilişkin takvim, yazllı slnava ilişkin sürecin tamamlanmasürrdan sonra ilan
edilecektir.

Taşra'l eşkilatında İlan Edilecek KadrolarI

UNvAN sINIFI
KADRo
ADD,Dİ DERECEsI

Şube Müdürü Genel idare Hizmetleri 513 1

A- YAZILI sINAv BAş\,IJRU ŞARTLARI

l. En az fakülte veya dört yülllk yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde

bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllük yükseköğrenim mezunu olanlaf, diğer

şartlara sahip olduklarü takdi(de döfi yıllük yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmıŞ haklardan

yaİaİlanırlaL)

2, 657 sayılü Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde beliılilen şartları
taşımak. (Lisans mezunlaıının l0 hizmet yılün, |8l4l|999 tarihinde görevde bulunan ve aynı

taiih itibarıyla iki yılllk veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlaİınün 12 hizmet yı]ınü

tamamlayanlar başvuruda bulunab j lir,)

3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanü, eğitim uzmanl, uzman, raportör, sivil savunma uzman]

Veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısü veya müdür yardımcüsü görevlerinde ayrı

ayiı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici,
piogramcı, araştırmacı, tekniker, şefveya sayman kadrosunda üç; öğIetmen kadIosunda döft ya

da 6ı.ı alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış

olmak.

4. 3. maddede belirtilen unvanlatda geçirilen sürelerin en az 6 (altü) ayünı Bakanlığımüzda

geçirmiş olmak,

5. Son iki ytl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
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6. Görevde yükselme yazülr sınavına, başvuru tarihinin son günü itibaİıyla gerekli şaülları

taşıyanlar başvuruda bulunabilir

7. Aylıkslz izinde bulunanlar dahil olmak i]ze(e, ilgili mevzuatü uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

8. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsz atanma hakkına sahip olanlar ile

aday-memur statüsünde bulunanlar yazllü sınava başvuıuda bulunamazlar,

B- YAPILACAK İŞLEMLER

1- il Milli Eğitim Müdürlüklerinc€ Yapülacak işlemler

1.1. Duyuİu, tiim taşfa teşkilatı personeline duyurulacaknr,

1.2. Göİevde yükselme yazılü stnavına yaprlacak başvurulara ilişkin iş.ve işlemlerin

lli.tittlrn".ina" l,".l,angi bİr aksamaya meydan verilmemesi için gerekli dnLemler alünacaktır,

1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarünln tutuldüğu il veya ilçe mülli eğitim

müdürlükleIince incelenecektiı.

trr.

1.5.MEBBise.PersonelModi,llündekibilgilerindogrulugundanilgiliiıMiüliEğitim
Ülaü.İr:-eii;r.l, aacaktır, Bu nedenle başv-uruların incelenmosive onaylanmaslnda gerekli

özen ve dikkat gösterilecektir,

2- Merkez Teşkilah Birimlerince Yaptlacak İştemler

2.1. Duyuru, birimlerince peüsoneline duyurulacakLür,

2.2. Görevde yükselme yazılr sınavına başvuracak merkez teşkilah personeLinden Yönetmelikte

arunun şu.tlrrİ tuş,yurllaİın başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktıı,

c- BAŞVURU iŞLEMLERi

1- Yazıh slnAva Başvurıl

olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerin€ ilgili bidmce

gerekli düzeltmeleİ MEBBiS modülünde yapılacaktır,

1.2. cörevde yü lme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isleyen ada}lar EK-I TAKViM'de

İJiniİ".,*Jl" erisinde, htto://mebbis.me internet adresindeki elektronik başvuru

İo*rn, 
"krit.ir 

r" dogru olarak doldurmak suıetiyle başvurulafünı yapacaklardır,
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1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktıst, merkez teşkilatında görev yaptıkları birimlerde, taşra

teşki]ahnda ise görev yaptüğü il milli eğitim müdür]üğünün insan kaynakları biriminde
muhafaza edilecektiı,

1.4. Başvuruda buIunanlat, başvuıularının onaylanıp onayJanmadığını başvuru yaptükları
httD://mebbis.meb.qov,tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir,

1.5. Aday, Elektronik Başvuıu Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duwruda belirtilen
bütün Şartları taŞüdığını kabu] etmiş sayılür Ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanllşlıklaldan
doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacakhr,

1.6. Sünava başvuran adaylar araslnda stnav öncesinde ve sünav anünda ÖDSCM taİaflndan
tedbir alınmasınü gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip o]an aday/adaylar var ise
bunlar sağlık krırulu raporunun, engelli kimlik kaıtının kurum onaylı ömeği veya adayün engel
durumrınun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanü örneğinin herhangj birini bir nüsha

halinde bağlı bulunduğu kırruma teslim edecek ve "elektronik başvuru formu" nda "engel
durumu" ve "almak istediği hizmet" kufucuğunu işaretleyeceklerdir, Beyan edilen engel

durrrmunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum
sorumlu olacakhr,

2- BaşYurunun Geçersiz Sayllacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadüğü halde başvuruda bulunan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışünda bir belgeyle yapılan,

başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapı lan işiemler iptaledilecektir

D_ SINAVLA İLGiLi ESASLAR

1. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINA\aINDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yeı
Degiştirme Suretiyle Atanmasl Hakkünda Yönetmeliğin 12. maddesj hükmüne göre, konu

başllkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara top]am 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli

sorlı]aİdan oluşan bir test uygulanacakhr,

SIR{
No KONU ADI

soRU
sAYILARI

] Türkçe dil bilgisi, 5

2 Yönetimde insan ilüşkileri ve ilctişım, 2

] Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3

ınsnn hakları ve demokrasi. 1

5 yönctimde etik, 1

6 Tüİk idare sistemi, 2
,7 protokolkurallaır 1

8 Atatürk i]kclcli ve inklIap Taıihi, 2
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9 Genel kültür 5

l0 T,C, Anayasası

E

j

aa

5

l1 657 saytlü Devlet Memurlarü Kanunu, 4

l2 l739 sayüİ Milli Eğitim Temel Kanunu, 3

1] 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu, 3

l4 652 sayülr Mı]li Eğitim Bakanllğının Teşkılat
ve Gdrev]eri Hakkünda KHK

5

l5 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargtlanması Hakkında
Kanun

2

]6 50l8 sayülü Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunı.ı,

3

1,7 2886 sayülı DeVlet ihale Kanunu 2

18 47:]4 savllı Kamu ihale Kanunu 2

l9 4135 sayılı Kamu lhale Sözleşmeleri
Kanunu,

l

2a 4982 sayülü Bilgi Edinüİe Hakkr Kanunu, ]

2\ 5442 sayılı il idaresiKanunu, 3

22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu sözleşme Kanunu,

2

23 5580 sayü]l oze] Öğretiıı Kurumlan Kanunu 2

ToPLAM «)

2. SINAV ÜcRETi

a) Sınava giıecek adaylar sınav ücretj olarak 75 TL'yi (Yetmiş beş TL KDV d6hil),

1gl02/20l8- 28lo2l20|8 tarihleri arasünda MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziıaat Bankasü, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye

Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilet Programf'aracülığıyla
yahracaktır

b) Adaylar sınav ücretini;
T,C, Ziraat bankasü için; bankamatik, intemet bankacılığı
Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, intemet bankacılığı
Türkire Vakıflar Bankasl için; bankamatik, intemet bankacıhğı ya da şube
Ayıca; https://odeme,meb,gov.tr adlesinden tüm bankaların kedi kaftları
il€ ödeme yapabilirler,

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adavların katülacağl ilqili sınav

adüyla iicİet yahİıİlalarü gerekmektedir,
T-h-silut 

".nuİ,ndu 
uduylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel

telefon numarast bildirmesi zolunludur,
c) Aday, stnav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider

ödemeyecektir,
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ç) Banka dekontunda adayün T,C, kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldlğü sınavın açık adl
(TaŞra Teşkilatı Şube Müdür]üğü sünav' bulunacakhr,

d) sünav ücreti kesinlikle bankaya yahrülacaktıL

e) sınav ücretini süresi içinde yatürmayan aday slnaVa alınmayacaktır,

3. srNAV GiRiŞ BELGESi

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekieri bina ve salon]aıı gösteren sınav giriş

belgeleİi; http://www.meb.gov.tr intemet adresinde ilan edilecektir, Ayfıca, fotoğrafll sünav

giriş belgesinin çlkhsü, adaylar tarafündan intemet ortamında alhacaktür. Adaylara §lnav giriş
belgesi posta yoIuyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Fotoğraflü sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile slnava gireceği sınav bölgesi
(iI), bina, salon ve süra bilgileıi yer alacaktır, Aday, fotoğIaflü sınav giriş belgesinde yer alan

değiştiriIebilecektir,

4. SINAVIN UYGULANMASI

a) Yazılı sınav, EK-1 takvimde beliılilen sınav meİkezlerinde 01 Ni§an 2018 Pazar günü saat

14.30'da başlayüp, tek oturum olarak yapllacak ve 75 dakika sürecektit,

b) Kimlik kontrolleİi ve salonlara ye.l€ştirmenin zamanında yapı]abilmesi i9in adaylar en geç

saat 14.00'da sma! giıiş belgelerinde beliülilen salonda hazır bulıınacaktür, Adaylar sünava

gelirken yanlarında fotoğraflü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi
(tzerinde T,C, kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kaıxı, sürücü belgesi,

geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi b!ılunduracaklardır,
AyIıca adaylar yanlarında şeffaf şişe içerisinde su getirebi)eceklerdir,

c) Fotoğıafll sünav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T,C, kimlik
numarası yer alan nüfus cüzdanı/T,C, kimlik kaftı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam

eden pasapoİt) yanünda olmayan adaylar kesinlikle slnava alınmayacakhr,

ç) Kullanım, doktor nporu ile belirlenen hasta veya engelli]ere ai,t cihazl^r (işjtme cihazı,

insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazü ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat,

kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzerl

eşya]ar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlaıla, depotama kayıt ve veri aktarma

cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defterivb, dokümanlar,

pergel, açıölçeı, cetvel vb, aıaçlar, rııhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine

geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

d) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gelektiğinde

adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanlna ait olacaktrr, Gerekli kimlik kontrolleri ve

yerleştirme işlemlerinden sonrasalon başkanı sınavda uyıılacak kuralları hatürlatacak, sünav

evrakünın bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların önünde açarak cevap kağİlarünı

dağıtacakhr,

e) Aday; cevap kAğıdında yazılı olan T.C, kimlik numaıası, adı, soyadı bjlgilerini kontrol

edecek; hata valsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasünt isteyecektir, Adayın

adüna düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağüdı kullanülamayacak

50



ğ)

durumdaysa yenibiıcevap k6ğıdına adayın kimlik bilgilerisalon başkanının açıkLamalarına

göre yazü]acakhr.

Salon göre!lileri adaylara soıu kitapçıklarını ve cevap keğıtlaıünü kontıol ederek

dağütacaktır. Aday, soru kitapçığı ve cevap kağüdınl kontrol ederek soru kitapçığlnda eksik

sayfa veya baskl hatası Varsa kitapçüğln değiŞtiTilmesini jsteyecektir.

Aday, cevap kağıdı t]zerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

Sünavda cevap kağüdnın başkaları tarafindan göriilmesi veya herhangi bir dokümandan

kopya çekilmesi halinde duıum salon gölevlileri taraflndan tutanakla tespit edilecektir,

Ayrıca jkili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamlnda tespit edilen adayların sünavı

geçersiz sayılacaktür,

h) Aday, sorırlara verdiği cevaplatı almayacakhr, Bu kurala uymayanlarm slnavl 8eçersiz

sayılacaktır

Slnav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sünava altnacak, bu adaylara ek

süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine l5 dakika

kala sınav salonu teİk edilemeyecektiİ.

Bu kurallara uymayan aalayların sünavl iptal edilecek ve slnava devam etme]etine izin

Verilmeyecektir Ancak, salon görevlileri diğer adaylarün dikkatini dağıtmamak, zaman

kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dtşü davranışlarda bu]unanlara

sınav sırasrnda uyarıda bulunmayabilirler Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması iç in

kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evlakrna eklenecektir,

Şube Müdürlüğü Sınav sorularr ve cevap anahtarı 03 Nisan 2018 tarihinde

httpr/www,meb,gov.tr velveya http|//odsgm.meb,gov.h intemet adreslerinde

yayımlanacakhr,

5. SINAV DEĞERLENDiRMESİ

a) Sünala giren tüm adaylar için [Puan: (Doğru Sayısü /Sorı-ı Sayısı) x t00] fbümülü

kullanülarak başarü puanı hesaplanır,

b) Değerlend irme 100 (yüz) tam puan üzerinden yap ı lacak, doğru cevaplar dikkate al ına rak 60

ve üzerinde puan alanlar başarılı sayülacaktüı,

c) Sünavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağürlığa sahiptir, Tam puan virgülden sonra

ondalük dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.

ç) Cevap anahtarında hata olmasl ve bu hususun Merkez Sınav Yütütme Kurulu katarı ile

belirlenmesi sonucunda, soİLı/soru]ar iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/sorırların doğru

seçenekleri dikkate alünmak suretiyle değeİlendiümeye bu soru/soı lar dahil edilecektir

d) Değerlendirme sırasında hatalü soru/sorular çıkmasü durumunda, 09l1212016 larih ve299l3

sayılı Resmi Gazetede yayümlanan 02112/2016 laih ve 6164 sayllı MEB Teşkilat ve

l)
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Görevleri Hakkında kanun Hükmünde kararname ile Bazı kanun ve kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası

güeğirüce "Sınorlarda soru iptali e karat verilen sorular değerlendiflne dıŞü bırakıIarak

geçefli sorularün puan değerinın yeniden saptanmasl suretiyle puanlama yapılır " hııkmij

geİeğince değeİlendiıme yapılacakhr,

e) Adayların; sınav puanıntn eşit olmasü helinde, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin GOtevde

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yeİ Değiştirme Suretiyle Atanması Hakklnda

Yönetmeliğin ilgili hükümlerj doğrultusunda değerIendirilir,

6. SINAVIN GEÇERSiZ SAYILDIĞI DURUMLAR

d)

e)

f)

e)

a)

b)

c)

ç)

h)

,

i)

)

Adayın baŞvuru şartlarınl taşümadığü halde smava giüm€si,

Sınav bitiminden sonra, cevap kağldü ve soru kitapçığının, slnav güvenlik kutulatündan

çıkmaması/ eksik çıkması,

Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

Sünavda Fotoğİaflü sınav Giriş Belgesi Ve geçerli kjmlik belgelerinden birisinin (üzerinde

T,C kimlik İr.*uı y". alan nüfus cüzdanı/T.C, kimlik kaıtı, sürücü belgesi, geçerlik

süresi deram eden pasapon) ibraz edilmemesi.

Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması,

Başka adayın sınav evraklnın kullanılması,

Adayın yerine başkasınün sınava girmesi,

Fotoğraflü sınav Giriş Belgesinde ve cevap kağüdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engelljleİe ait cihazlar (işitme cihazl,

insülin pompasü, kan şekeri ölçüm cihazl ve benzeri) hariç] çanta, cüzdan, cep telefonu, saat,

kablosuz ileiişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri

eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma

cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağüt, kitap, defter, not defteri vb, dokümanlar,

pe.gel, açüölçeİ, cetvel vb, araçlar, ruhsatlı veya ıesmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine

geçebilecek nesnelerin slnav süresince adayın yanünda bulunduması,

Sınav güvenlik kııtuları dışında posta ya da farklı biı yolla sınav evrakının gdnderilmesi,

Cevap kağıdınün değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğır §ıralar

dikka'te alinmaksızıi yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit

edilmesi,
Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kAğüdının boş bırakılmasü,

Sünav evrakrna zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağüdını yürtmak vb,),
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k) Merkezi Sistem Smav Yönergesinde belirtilen sınav kıjıallarının ihlal edildiğinin salon

görevlileriveya B akanlık t€msilcileri tarafind an futanaklatespit edilmesihalinde adayln sınaVı

geçers;z sayılır

7. slNAV soNUçLARlNıN BiLDiRiLMEsi

sünav sonuçları 26n4n0ı^8 tarihinde Bakanlüğümüzm b!!p!Zgd§g4J!9Lg9yj]tI ve/vgya

http://wtw.meb.gov,tr adıesinde ilan edilecektir, Adaylara ayrıca smav sonuç belgesi

gönderilmeyecektir,

8. sINAV İTiRAZLARI
ı) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının

!l^Vw,meb,gov.tr ve/veya hrto://odsem,meb.gov,tr intemet adresinden yayımlanmasündan

itibaren en geç 5 (beş) iş günü içeIisinde, sınav sonuçlartna ilişkin itiraz larünı ise, sonuçlartn

ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içori§inde ÖDSGM'ye yapacaklardır,

ÖDsGM bu itirazları en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktür

b) itirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafündan bildiril€cektir,

c) Adaylar, itiraz başvuü-ı]larını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner sermaye

işletmesinin T.c. ziraal Bankası, Türkiye Vakflar Bankası ve Türkiye Ha]k Bankasü

şubeletinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programf' aracıLüğı ile 20 TL (yiımi TL

KDV Dahil) itiraz ücreti yahmrak alünan banka dekontu ve srnav adlnln yazılı olduğu

dilekçe ile yapacaklardır,

ç) Süresi geçtikten sonra yaPülan itirazlar iie adayün T. c. kimlik numarası, adı, soyadı,

imzası, iletişim bilgileri, dekontüATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapülan

itirazlat dikkate alünmayacakİr,

d) sünava girecek engelli adayların bilgisi MEBBiS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktlr,

MEBBis bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığü

kurum sorumludur. Engelli adayların almak istedigi hızmete ilişkin MEBBİS modülünde

ilgili adayün kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır,

e) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, smava giİmeyen, slnava alınmayan ya da sınavdan

çıkarılan adayların bı.ı konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacakhr,

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni duıumlar karşLsında yapılması gereken

düzenlemeIerden insan Kaynakları Genel Müdü(lüğü yetkilidir, GeIektiğinde yapılabilecek

değiŞiklikler Bakanlığımızin httD://www.meb,gov.tr ve/veya hftpJ/ikgm,meb,gov,tr intemet

aar'esinden duyurulacaktt, Başvu;u süresince sorumlu birimler ve başvurıJ sahipleri bu adıesten

değişiklikleri öğrenebilecekleıdir,
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GÖREVDE VÜKSELME YAZILI SINAV TAKViMI

TARIH ISIN TANlMl

29/ol /20|8
Süna!la ilgili bilgilendirme amaçlı haz(lanan sınav uygulama du},urusunun

hftp |//wwr,, meb, gov.tİl velveya http://ikgm,meb,gov,tİ intemet

adreslerinden yayımlanması.

0|/02/20|8-
12l0212018

Yazllü smav intemet başvurusu ve onay süreci (BaşVutu tarihinin son 8ünü
saat 18,00'a kadal)

15/02/2018

Görevde yükselme yazıh slnavına kahlacaklar listesinin
http://www,meb.gov,tr ve/veya hltp://ikgm,meb,gov tr internet adresinde

ilanı
19 /02/2l:llı]-

28l1J2l2018
BaŞvutıılaıı onaylanan adaylalın sünav iicretini yatlrması

l1l03l20l8
http://www.meb.gov.tİ intemet adIesindensünav giriş belgelerinin

yayımlanması,

01/04/2018

slnav
(Adana, Ankara, Antalya,
Gaziantep, İstanbul, izmir,
Trabzon, Van 'd^, P^zar
yapllacaktür.)

Ilursa, Diyarbaklr, l]rzurunı, Eskişehir,
Ka),seri, Koııya, Malatya, saıD§un, sivas,
günü saat: 14.30'da tck oturunı h5linde

03l04/2018
Smav sorulaıının ve cevap anahtarrnın http://www.meb,gov.tIl velveya

httD|//odsqm.meb,qoV,tr intemet adreslerinde yayımlanması.

04104l20l8

1olo4l20|8

yazrlü sınav sorularüna ve cevap anahtarüna itirazların alınması.

11l0412018

25l0412018

Yazülr sınav sorularrna ve cevap anahtarına itirazlaİün incelenerek sonuçlalın

dul,urulması ,

26l04/2018
Stnav sonuç bilgilerinin hnp:. 'odsgm.meb, eov,ır ve/veya !\ !^,w,meb.8o\,tr

internet adresleainden yayımlanması,

21l04/20l8

04/05/2018

Yazılı sınaı sonuçlaıına itirazların alınması

01/05l2018

1E/05/2018

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlaıın incelenmesi ve sonuglaıünln ilgilileıine
dulurulması

Sözlü sünava iljşkin takvim, yazılı sınava ilişkin sürecin tamamlanmasından
sonra ilan edilecektir.
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ILETIŞIM BILGILERI:

iNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tel | 0 (3]2) 4l3 17 26 - 30 - 32 - 34

Faks : 0 (312) 418 23 43

ÖLÇME, DEĞERLENDiRME vE SINAV HiZMETLERi GENEL MÜDÜRrÜĞÜ
(ÖDsGM)

MEB için MEB iletişim Merkezi "Alo 147"
Tel | 0 (3l2) 413 32 47 - 48

DIKKATI Bu ktlavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayüm tarıhinden sonra yürürlüge
girebi]ecek yasama, yürütıne ve yargl oİgan]arı kararlarının gerekli kılması halınde

iŞtirilcbiliı lJövlc durum]arda iz]enecek vol. Milli Eğitjm Bakaüllığlnca beli[leülil,
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