T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24

05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun
bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Millî
Eğitim Bakanlığı internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.
Başvuru Tarihleri
Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati
Sınav Ücreti
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları

11-20 Ocak 2021
Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)
150,00 TL
05 Mart 2021

Sınav Giriş Belgesi, 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden
alınabilecektir.
DİKKAT! Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep
edemeyecektir. Başvurusu / sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında
başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB)
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:98 6.Kat C Blok 06420
Çankaya/ ANKARA
Telefon Numarası:
(0312) 413 37 68
Elektronik Posta – yoyegm@meb.gov.tr

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü İnternet Adresi:
http://yyegm.meb.gov.tr

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnternet Adresi:
http://odsgm.meb.gov.tr
Sınav Sonuçları İçin İnternet Adresi:
http://www.meb.gov.tr
http://yyegm.meb.gov.tr
http://odsgm.meb.gov.tr

DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme
ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.
Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de Millî Eğitim Bakanlığının
internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasını kontrol etmeleri
yararlarına olacaktır.
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SINAV TAKVİMİ
Faaliyet

Tarih

Sorumlular

Duyuru

21 Aralık 2020

Millî Eğitim Bakanlığı

Başvuru ve Ücret Yatırma
(Başvuruların doğrudan İl Millî
Eğitim Müdürlüklerine,
Üniversitelerde ise İlgili Birim
Amirliklerine Yapılması)

11-20 Ocak 2021

Adaylar

Adayların Başvurularının Kılavuza
Uygunluğunun Tespiti ve
Onaylanan Başvuru Listelerinin
Excel Formatında Genel
Müdürlüğe Gönderilmesi

22 Ocak 2021 tarihi mesai saati
bitimine kadar

İl Millî Eğitim Müdürlükleri /
Üniversitelerde İlgili Birim
Amirlikleri
İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Sınav Giriş Belgesi

08 Şubat 2021

Adaylar

Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri

Ankara

Tarihi

13 Şubat 2021(Cumartesi)

Saati

10.00

Süresi

120 dakika

Mesleki Yeterlilik Sınavı Soruları
ve Cevap Anahtarının
Yayımlanması

15 Şubat 2021

Millî Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınavı
Sonuçlarının İlanı

5 Mart 2021

Millî Eğitim Bakanlığı

Temsil Yeteneği Sınavına Girmeye
Hak Kazanan Adayların
Dosyalarının Genel Müdürlüğe
Kargo Yoluyla Gönderilmesi

5-10 Mart 2021

Adaylar

Bakanlığımız
http://www.meb.gov.tr
http://yyegm.meb.gov.tr
internet adreslerinden
duyurulacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutman Temsil
Yeteneği Sınav Tarihleri
Sınav Sonucunun İlanı

Millî Eğitim Bakanlığı

Tabloda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir. Söz konusu tarihlerde
değişiklik olması durumunda bu değişiklikler http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr
internet adreslerinden duyurulacaktır.
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1. GENEL ESASLAR
a) Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız
ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması
ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din
görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev
yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul
ve esaslar 03/07/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında
Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin
05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”yla düzenlenmiştir.
b) Mesleki Yeterlilik Sınavı, yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi/
Okutman seçmek amacıyla; ilgili mevzuat, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ve Millî Eğitim
Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.11.2020 tarihli ve 16476245
sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 14.12.2020 tarihli ve
122/2020 sayılı Kararı çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuzda belirtilen esaslara göre Milli Eğitim
Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da
gerçekleştirilecektir.
c) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim
Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara’da
gerçekleştirilecek, duyurular http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr
internet
adreslerinden yayımlanacaktır.
ç) Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını girerek http://www.meb.gov.tr ve
http://odsgm.gov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir.
d) Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları talep içeren bütün yazışmalarda Ek-1’deki Genel
Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanacaktır.
e) Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, Mesleki
Yeterlilik Sınavına herhangi bir mazeretle girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,
sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru
merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
f) Dışişleri Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, 2021 ve sonraki yıllarda Türk dilinin
öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil
bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını
karşılamak amacıyla sınavla, belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları
arasından toplam 47 (kırk yedi) Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman seçilecektir.
g) Bu Kılavuz kapsamında başvuru yapan adaylar, “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri
Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2021” kapsamında gerçekleştirilecek sınava başvuru
yapamazlar.
ğ) Adayların mezuniyet alanları, yabancı dil düzeyleri ve kontenjanları:
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GRUBU

BİTİRDİĞİ BÖLÜM
(LİSANS)

ARANAN ASGARİ
AKADEMİK
ÇALIŞMA

A

Üniversitelerin Eğitim
Fakültelerinin veya
Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Türk
Dili ve
Edebiyatı/Türkçe ve
Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları
Bölümü mezunları

Lisans Öğreniminin
devamı niteliğinde
Türkçe/Türk Dili ve
Edebiyatı/ Çağdaş Türk
Lehçeleri ve
Edebiyatları alanında
Doktora veya
bütünleşik doktora
mezunu olmak

B

Üniversitelerin
Yabancı dil bölümleri
ile hizmetin
gerektirdiği yabancı
dillerin filoloji,
dilbilim, çeviri bilim,
karşılaştırmalı
edebiyat, öğretmenlik
ve mütercim
tercümanlık bölümü
mezunları

Lisans Öğreniminin
devamı niteliğinde
Yabancı Dil Alanında
Doktora veya
bütünleşik doktora
mezunu olmak

YABANCI
DİL

İngilizce
Almanca
Fransızca
Arapça
Rusça
İtalyanca
İspanyolca
Çince
Japonca
Macarca

Almanca (5)
Fransızca (4)
Rusça (2)
İspanyolca (2)
Çince (2)
Japonca (2)

ASGARİ YABANCI
DİL DÜZEYİ

Başvurunun son günü
itibarıyla son beş yıl
içinde; YDS ve YÖKDİL
Sınavlarından en az 50
(elli) puan seviyesinde ya
da buna denk sayılan
ÖSYM Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlikleri
tablosunda yer alan
belgeye sahip olmak.

Başvurunun son günü
itibarıyla son beş yıl
içinde; YDS ve
YÖKDİL
Sınavlarından en az 70
(yetmiş) puan
seviyesinde ya da buna
denk sayılan ÖSYM
Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri
tablosunda yer alan
belgeye sahip olmak.

SEÇİLECEK

ADAY
SAYISI

30
(Otuz)

17
(on yedi)

2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Başvuru Şartları
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak
en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilecekler
için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak; okutman olarak görevlendirilecekler için
ise 2914 sayılı Kanun kapsamında veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, *(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli
olarak çalıştırılanlar hariç)
c) Belirlenen alanlarda Doktora seviyesinde mezuniyeti bulunmak,
DİKKAT! Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan
hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi
hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir
(Asker öğretmenlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılmayacaktır). Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen
sürelerin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden
sayılır.

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
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d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli
bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
g) Son 10 yılda, kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
ğ) 1. GENEL ESASLAR; ğ) maddesinde belirtilen mezuniyet ve yabancı dil şartlarını taşıyor olmak,
h) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş
olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren
sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,
ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavlarda başarılı olup
görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,
i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak.
DİKKAT!
 Yurt dışına görevlendirme en fazla 2 kez yapılır.
 Aylıksız izinde olan ilgili personel de bu sınava başvuruda bulunabilecektir.

2.2. Başvuru Süresi, Şekli ve Yapılacak İşlemler
Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri:
a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvurucak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim
Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube
ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil
150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden
de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep
edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.
c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan
ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya
gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat
Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik
numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret
ödenmeyecektir.
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Başvuru süresi ve şekli
Bu Kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;
a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli öğretmenler, 11-20 Ocak 2021 tarihleri
arasında il millî eğitim müdürlüklerine (Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şube Müdürlüğü)
şahsen başvuru yapacaklardır. Online başvuru alınmayacaktır.
b) Üniversitelerde görevli öğretim elemanları 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili birim
amirliklerine (Müdürlük, Dekanlık, Rektörlük) doğrudan başvuracaklardır. İlgili birimler adayların
başvuru evraklarını Personel Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Online başvuru alınmayacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rektörlükler (Personel Daire Başkanlığı) sınav başvuru ücretini yatıran
ve başvuru şartlarını taşıyan adayların listesini (Ek-5) 22 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar Excel
formatında naci.gilic@meb.gov.tr adresine gönderecektir. Başvurusu kabul edilen adayın evrakları
kendisine 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren teslim edilecektir.
Mesleki yeterlik sınav sonucunda başarılı olan adayların belgeleri kendileri tarafından 10 Mart 2021
tarihine kadar Devlet Mah. Atatürk Bulvarı No:98 6.Kat C Blok 06624 Çankaya/ANKARA adresine
kargo yoluyla gönderilecektir.
Adaylarla ilgili işlemler öğretmenler bakımından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yükseköğretim ve
Yurt Dışı Eğitim Şubesi; akademik personel bakımından ise Üniversite Rektörlüklerinde Personel Daire
Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler
a) Başvuru dilekçesi (Ek-2),
b) Bilgi formu (Ek-3), (Kimlik bilgileri bölümünde kesinlikle kısaltma yapılmayacak, bu
durumdaki başvurular inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından kesinlikle kabul
edilmeyecektir.)
c) En son mezun olduğu yükseköğretim kurumuna ait lisans ve yüksek lisans diploması ile doktora
ve varsa doçentlik diploması mezuniyet belgesinin önlü-arkalı onaylı fotokopisi, (Noter tasdiki
aranmayacaktır, kurum tasdiki yeterli olacaktır.)
ç) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi, (Noter tasdiki
aranmayacaktır, kurum tasdiki yeterli olacaktır.)
d) T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet),
e) Kurumundan alınacak hizmet cetveli (Kurumca onaylanmış bir nüshası),
f) Güvenlik Soruşturması Formu, (1 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır) (Ek4), (Bu bölümde kesinlikle kısaltma yapılmayacak, bu durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir.)
g) Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi, (e-Devlet’ten temin edilebilir.) (1 adet)
Başvuru Formu (Ek-2), Bilgi Formu (Ek-3) ile Güvenlik Soruşturması Formunun (Ek-4) içeriği
değiştirilmeyecek, kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek
suretiyle ilave yapılabilecektir. Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda ikinci sayfa ilgili
tarafından paraflanarak onaylanacak, bu bölümde hiçbir şekilde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar
bilgisayar ortamında doldurulacak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (3,5x4,5
ebatlarında) (fotoğraf kurumlarınca mühürlenecek ve imzalanacak) yapıştırılacak ve form
başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları adayların
kurumlarınca (İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Personel Daire Başkanlığı) yapılacaktır.
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Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik
telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

DİKKAT!
 Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar
hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatılacaktır.
 Çeşitli sebeplerle (boşanma hariç) mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların ilgili karar
örneğini istenen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 Bütün belgelerde onay işlemleri “İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından yapılacaktır.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Üniversitelerce Yapılacak İşlemler
1. İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Kurulması
Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere;
 Merkezde birim amirinin görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında en az 2 personel, taşra
teşkilatında İl Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Şubesinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı / Şube Müdürü başkanlığında en az üç
personel,
 Üniversitelerde, Rektörlükçe ve Personel Daire Başkanlığının koordinesinde en az 3 (üç)
personelden oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” kurulacaktır.
2. İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Yapacağı İşlemler (Üniversite Rektörlüklerinde ve
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde)
Kurul en geç 21 Ocak 2021 tarihinde toplanarak,
 Adayların başvuru belgelerini inceleyerek sınava girmeye hak kazanan adayları belirleyecektir.
 Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, İnceleme ve
Değerlendirme Kurulunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.
 Başvurusu kabul edilen adaylara ait bilgiler, bilgisayar ortamında Ek-5’teki örneğe uygun olarak
büyük harflerle MS-Excel programında liste haline getirilerek İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
tarafından onaylanacak ve öncelikle 22 Ocak 2021 mesai bitimine kadar “naci.gilic@meb.gov.tr”
e-posta adresine gönderilecektir. (Bu işlem Üniversitelerde görev yapan personel için Personel
Daire Başkanlığınca yürütülecektir.)
 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından yapılacak okutmanlık başvurularında, belgelerin ayrıca
Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
 Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile
ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukukî sorumluluğu başvuru sahibi ile İnceleme ve
Değerlendirme Kuruluna ait olacaktır.
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İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rektörlükler (Personel Daire Başkanlığı) sınav başvuru ücretini yatıran
ve başvuru şartlarını taşıyan adayların listesini (Ek-5) 22 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar Excel
formatında naci.gilic@meb.gov.tr adresine gönderecektir. Başvurusu kabul edilen adayın evrakları
kendisine 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren teslim edilecektir.
Mesleki yeterlik sınav sonucunda başarılı olan adayların belgeleri kendileri tarafından 10 Mart 2021
tarihine kadar Devlet Mah. Atatürk Bulvarı No:98 6.Kat C Blok 06624 Çankaya/ANKARA adresine
kargo yoluyla gönderilecektir.
Adaylarla ilgili işlemler öğretmenler bakımından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yükseköğretim ve Yurt
Dışı Eğitim Şubesi; akademik personel bakımından ise Üniversite Rektörlüklerinde Personel Daire
Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

2.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Başvuru şartlarını taşımayan,
b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden, belgelerin doldurulması sırasında yönergelere uymayan,
c) Yanlış beyanda bulunan,
ç) Belirtilen süre içerisinde başvurmayan,
d) Başvuru belgeleri “İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca” onaylanmayan,
e) Kadrosunun bulunduğu kurumu atlayarak Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı
Eğitim Genel Müdürlüğüne doğrudan başvuran,
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ
GÖREVLİSİ / OKUTMANLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

/

ÖĞRETİM

Yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutmanlar; “Mesleki
Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Sınavı” olmak üzere iki aşamalı bir sınava tabi tutulacaktır.
3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Konuları
a) Adaylar, hizmetin gerektirdiği mesleki yeterliliğin tespiti için yazılı olarak yapılacak Mesleki
Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaktır.
b) Mesleki Yeterlilik Sınavı konuları, soruların konulara göre ağırlıkları ile puan değerleri aşağıda
belirtilmiştir:
I
II

III

IV

Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye
Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1. Kısmının tamamı ile 4. Kısmın 7. Bölümü,)
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu,
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6.
Kısmın 10. Bölümü (Millî Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı
Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb.)

TOPLAM

25 Puan
25 Puan

25 Puan

25 Puan
100 Puan

*25 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak olan mevzuat değişiklikleri sınavda yer alacak sorulara yansıtılmayacaktır.
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3.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi
Adaylar, “Mesleki Yeterlilik Sınavı” Sınav Giriş Belgelerini 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren
http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınav Giriş Belgesinde adayın kimlik bilgileri ile, sınavın yapılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer
alacaktır. Aday, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina, salon ve sırada sınava girecektir.
3.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması
a) Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutmanların ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı, Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat
2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’ da merkezî sistemle tek oturum halinde yapılacak
ve 120 dakika sürecektir. Sınavda 100 adet sorudan oluşan A-B soru kitapçığı kullanılacaktır.
b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat
09.30’da Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaklardır.
c) Adaylar sınava Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan geçerli kimlik
belgelerinden biri (Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden
Pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
DİKKAT! Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus
cüzdanları alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü/
barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
ç) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin
pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim
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, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,
ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında
bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
d) Aday, Sınav Giriş Belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini
değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme
işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının
bulunduğu sınav poşetini adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
e) Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek;
hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş
cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap
kâğıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
f) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır.
Aday, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı
hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
g) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
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ğ) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya
çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya
toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
h) Adaylar, sorulara verdiği cevapları yanlarına almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı
geçersiz sayılacaktır.
ı) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre
verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav
salonu terk edilemeyecektir.
i) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav
sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve
kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.
j) Mesleki Yeterlilik Sınavı soruları ve cevap anahtarı 15 Şubat 2021 tarihinde
http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
3.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi
a) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60
(altmış) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Gerekli görülmesi durumunda
adayların sıralamasında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde farklı bir puan hesaplama
yönteminin kullanılmasına karar vermeye Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.
b) Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en
yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak 1.
GENEL ESASLAR; (ğ) maddesinde yer alan her grup için belirtilen kontenjanın en fazla iki katı
aday Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır. Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak
başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile eşit puana sahip adaylar, o grup için
belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.
c) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu Kararı ile belirlenmesi
durumunda, soru / sorular iptal edilmeyecek, soru / soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak
suretiyle değerlendirmeye bu soru / sorular dâhil edilecektir.
ç) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’ uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve
6114 sayılı Kanunun 7’ nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
d) Sınav sonuçlarıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak, internet duyurusu
geçerli sayılacaktır.
3.5. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme
a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle sözlü şeklinde
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Ankara’da yapılacaktır.
b) Adayların Temsil Yeteneği Sınavı tarihleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden
duyurulacaktır.
c) Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:
I

Türkçe Alanında Yaptığı Bilimsel Çalışmalar

30 Puan

II

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

25 Puan

III

Genel Kültür

25 Puan

IV

Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu

20 Puan

TOPLAM

100 puan

ç) Sınava alınan her aday, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her bir kurum
temsilcisi tarafından, yukarıdaki konu başlıkları ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı
değerlendirilecektir. Komisyon üyelerince ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının
aritmetik ortalaması alınarak sınava katılan her adayın Temsil Yeteneği Sınavı Puanı
belirlenecektir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.
d) Temsil Yeteneği Sınavında baraj puanı 70’tir.
3.6. Görevlendirmeye Esas Başarı Sıralaması
a) Adayların başarı sıralaması, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Mesleki
Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yapılacaktır.
Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 puan alan adaylar arasından Mesleki Yeterlilik Sınav puanı
ve Temsil Yeteneği Sınavı puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle puan üstünlüğüne göre
başarı sıralaması yapılarak Kılavuzda belirtilen 1. GENEL ESASLAR; (ğ) maddesinin A-Grubu ilk
30, B-Grubu ilk 17 aday başarılı sayılarak yurt dışında “Öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman”
olarak görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır.
b) Başarı sıralama listesinde puanların eşit olması durumunda; sıralama akademik unvan, ilk
defa görevlendirilme, mesleki kıdem sırasına göre yapılacaktır.
c) Görevlendirilmeye esas başarı puanları https://www.meb.gov.tr/ internet adresinden
duyurulacaktır.
ç) Görevlendirilmeye hak kazanan Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman sınav sonuçları,
sınavın yapıldığı yılı takip eden 3 üncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde
görevlendirilemeyen adayların hakkı sona erer.
d) Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması veya
gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya /artırmaya Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonu yetkilidir.
4. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,
b) Sınav bitiminden sonra, cevap kâğıdı ve soru kitapçığının, sınav kutularından çıkmaması/ eksik
çıkması,
c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
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ç) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesindeki bilgiler arasında çelişki olması,
d) Başka adaya ait sınav evrakının kullanılması,
e) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
f) Sınav kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi,
g) Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar
dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,
ğ) Cevapların, cevap kâğıdına işlenmemesi,
h) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak vb.),
ı) Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon
görevlileri veya Bakanlık temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi.
5. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İTİRAZLARI
a) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına yönelik itirazlarını soru ve cevap anahtarının
http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde,
sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Yükseköğretim ve Yurt
Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.
b) Adaylar, Mesleki Yeterlilik Sınavı için itiraz başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu / ATM
işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası adı, soyadı, imzası,
iletişim bilgileri, banka dekontu / ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
ç) Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne
yapılacak itirazların değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
d) İtirazların cevaplanmasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelen
evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde
başvuru yapmayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya
herhangi bir sebeple sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav
ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Adaylardan
kaynaklanmayan hatalardan ötürü yanlış yatırılan ücretler sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4
(dört) hafta sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi
tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan, ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına
bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından
“MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir. Adayın
sınav yerleştirilmesi yapılmış ve sınavı iptal olmadığı sürece (idare kusuru) hangi sebeple olursa
olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.
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e) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap
anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar; sınav soru ve cevap anahtarlarının, sınav
sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)
günlük dava açma süresini durdurmaz.
6. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI İTİRAZLARI
a) Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3
(üç) iş günü içerisinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.
b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası belirtilmeyen, imza ve
adresleri olmayan dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
7. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME
7.1. Yurt Dışında Görevlendirme İşlem Basamakları
Seçme sınavında başarılı olup görevlendirme sırası bekleyen Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutmanların başarı sırası esas alınarak yurt dışındaki üniversitelerde/Türk Kültür
Merkezlerinde görevlendirilme işlemleri aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilecektir.
7.1.1. Yurt Dışındaki Üniversitelerde ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevlendirme
 Üniversitelerin ve Türk Kültür Merkezlerinin ihtiyaç duyulan Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki
taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,
 İlgili Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmandan görev alacaklarına dair yazılı beyan
alındıktan sonra isimlerinin özgeçmişleri ile birlikte ilgili üniversitelere teklif edilmek üzere
Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi,
 Teklif edilen Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutmanların yurt dışındaki ilgili üniversitece
kabul edildiğinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmesinden sonra Öğretim Üyesi
/ Öğretim Görevlisi / Okutmanların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla 1 (bir) yıl
süre ile görevlendirilmesi.
7.2. Görevlendirme Süresi
05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8 inci maddesi gereğince; yurt
dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların görev süresi 1 (bir) yıl
olup başarılı olmaları, bulundukları ülkenin çalışma koşullarının dikkate alınması ve kadrosu
üniversitelerde bulunanların yurt dışı görevinin devamına kurumlarınca izin verilmesi kaydıyla her
defasında 1 (bir) yılı geçmemek üzere, Komisyonca 4 (dört) yıl daha uzatılabilecektir. Toplam
görev süresi 5 (beş) yılı geçemez. Ancak, ilgili ülkede görevlendirilmek üzere o ülke tarafından
personele ilişkin belirlenen asgari yabancı dil bilgisi veya diğer şartları taşıyan personel
bulunmaması ya da yeni görevlendirilen personele ilgili ülke makamları tarafından vize verilmemesi
veya seyahat kısıtlaması uygulanması durumunda, ilgili ülkede görev yapmakta olan personelden 5
yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri misyon şefinin görüşü alınarak hizmet gerekleri
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doğrultusunda her defasında 1 yılı geçmemek üzere yerlerine görevlendirilen personelin göreve
başlamasının mümkün olduğu tarihe kadar Komisyonca en fazla 2 yıl daha uzatılabilir.
7.3. İzinler
Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yıllık, mazeret ve
hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13’ üncü
ve 14’ üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
7.4. Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Olarak Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili
İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutman olarak görevlendirilen öğretmenler hakkında yurt dışı görevlerine başladıktan
sonra “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” gereğince işlem tesis edilecektir. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı
görevine hareket tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî
eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır.
7.5. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların Görevleri
Nedeniyle Sorumlu Oldukları Makamlar
Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar görevleri nedeniyle
misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; Büyükelçilikler veya Başkonsolosluklarda
görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; görev yaptıkları üniversitelere veya Türk Kültür
Merkezi yöneticilerine karşı sorumludur.
7.6. Yurt İçi Göreve Döndürülme
a) Yurt dışında görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar, 05/06/2003 tarihli
ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9’ uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve
döndürüleceklerdir.
b) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların yurt içi göreve dönme istekleri görev
bölgelerindeki eğitim ve öğretim yılının sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az 1 (bir)
öğretim yılı görev yapmadan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir
mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme istekleri kabul edilmeyecektir.
7.7. Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller
1) Bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları
heyet raporu ile belirlenen sağlık durumları, savaş, iç karışıklık, doğal afet, salgın hastalık,
ekonomik bunalım gibi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir mazeretleri
olanlar hariç, görevlendirme sırası gelip kendisine ülke teklifi yapılanlardan;
a) Kendi kurumunca veya başka bir kurumca yurt dışında görevlendirilmiş olup görevleri
devam edenler,
b) Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyenler,
Bu maddenin 1 inci fıkrasının a ve b bentlerinde belirtilen hususların toplamda iki kez gerçekleşmesi
olması halinde Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlık başarı sıralama listesinden
çıkarılacaktır.
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2) Görevlendirilen ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit
eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya çalışma ve oturma izninin uzatılamaması
gibi nedenlerle yurt içi göreve dönmek durumunda kalanlardan görev yaptığı toplam süre 3 (üç)
yıldan daha az olanlar, bu hususların ortadan kalkması halinde aynı ülkede veya ihtiyaç halinde
diğer ülkelerde görevlendirilebilir ve bu görevlendirme önceki görevlendirmenin devamı
niteliğindedir. Bu görevi kabul etmeyenlerin hakları ortadan kalkar.
3) Adayın, bu Kılavuzda belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan
birini sonradan kaybetmesi halinde, aday sınavı kazanmış, hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa
dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir.
7.8. Görevlendirme Hakkından Vazgeçenler
İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye
gitmekten vazgeçen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların bilet ücretleri kendilerince
ödenir.
8. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Başvuru sahipleri, ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev
unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliği ivedilikle
“naci.gilic@meb.gov.tr” e-posta adresine genel amaçlı dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak
tebligatlarda ilk adres esas alınacağından her türlü sorumluluk adaylara ait olacaktır.
8.1. Yol Giderleri ve Gündelikler
Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245
sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri
ödenir.
8.2. Yurt İçi Aylığı
Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim görevlisi ve okutmanlar, görevlendirildikleri
süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Yurt dışında görevlendirilen personelin yurt içi
aylıkları 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesi
doğrultusunda bağlı bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir.
8.3. Yurt Dışı Aylığı
Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutmanların yurt dışı aylığı
05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 12’nci maddesi çerçevesinde,
aynı Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetvelinde belirtilen tutarda Dışişleri Bakanlığı
tarafından ödenir.
8.4. İzinler
Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutmanların yıllık, mazeret ve
hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı’nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.
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8.5. Yurt İçi Göreve Döndürme
a) Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesi/öğretim görevlisi ve okutmanların yurt içi göreve
döndürülme işlemleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde
yürütülür.
b) En az bir ders yılı görev yapmadan, resmi belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi
görevine dönme isteğinde bulunan okutmanların istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret
beyanında bulunanların talebi, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.
8.6. Personelin İzinli Sayılacakları Hâller
Temsil Yeteneği Sınavına katılmaya hak kazanan personel, sözlü sınava katıldığı gün ile, pasaport
ve vize işlemlerini yürüttükleri tarihlerde idari izinli sayılır.
8.7. Yol ve Konaklama Giderleri
Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına çağrılan personelin yol ve konaklama
giderleri kendilerince karşılanır.
8.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili tüm iş ve işlemler www.meb.gov.tr internet adresinden
yürütülecektir.
DİKKAT! Yurt dışında görevlendirilen personel görevlendirildiği ülke tarafından vize verilinceye kadar yurt
içi görevlerine devam edecektir. Hazırlıkların vize süreci göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.
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Ek-1
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü)

Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
…/…/…
(İmza)
(Ad Soyad)

T.C. Kimlik
Numarası
Adı ve Soyadı

Sınav Adı
Sınav Yılı
Cep
Telefon
No
E-Posta
Posta
Kodu
İlçe/Semt
İl

Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi

/

/

Yazışma Adresi

TALEPLER

DİKKAT!
Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
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Ek-2
BAŞVURU FORMU
………………GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/ SEKRETERLİĞİNE/
DAİRE BAŞKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE
...............................
Yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya
Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde faaliyetlerini yürüten Türk Kültür
Merkezlerinde görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanlar için Millî Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutmanları Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu-2021”de belirtilen şartları taşıyorum.
Başvuru sırasında istenen belgeler ilişikte sunulmaktadır. Belgelerde ve bilgilerde herhangi
bir eksiklik veya yanlış beyan olması hâlinde sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ediyorum.
Seçme sınavına katılabilmem için gereğini arz ederim.
… /… / 2021
(İmza)
Adı ve Soyadı
Ek*:
1- Bilgi formu (bilgisayar ortamında doldurulacaktır),
2- En son mezun olduğu yükseköğretim kurumuna ait lisans diploması ile yüksek lisans ve doktora
diploması mezuniyet belgesinin önlü-arkalı onaylı fotokopisi,
3- Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,
4- Kurumundan alınacak hizmet cetveli (aslı, 1 adet),
5- T.C. Kimlik Kartı / Nüfus cüzdanının fotokopisi (onaylı, 1 adet),
6- Güvenlik Soruşturması Formu (1 (bir) adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile
çoğaltılmayacak, standart form değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır.)
7- Hakkında soruşturma olup olmadığı ve uzaklaştırma tedbiri bulunmadığına ilişkin
kurumundan alınacak yazı,
8- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 1 (bir) adet.
*Onayların Kurum tarafından yapılması yeterlidir.
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ONAYI
…………………………………………………….’ın
Millî
Eğitim
Bakanlığı
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün “Yurt Dışında Görevlendirilecek
Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanları Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu-2021”de
belirtilen şartları taşıdığını onaylarız.
… /… / 2021
Başkan
(isim-imza-mühür)

Üye

Üye

(isim-imza)

(isim-imza)
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Ek-3

Fotoğraf

BİLGİ FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı
Soyadı
Kızlık Soyadı
(Bayan Adaylar)
Cinsiyeti
T.C. Kimlik No.
Askerlik Durumu

Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri
□ Erkek
□ Yaptı

□ Kadın
□ Muaf

Doğum Tarihi
Medenî Durumu
Çocuk Sayısı

......../......./ 19.......
□ Evli
□ Bekâr

ÖĞRENİM VE GÖREV YERİ BİLGİLERİ
Öğrenim durumu
En son mezun olduğu kurum
Unvanı(Okt/Dr/Doç.vb.)
İlk göreve başlama tarihi
Kadrosunun bulunduğu
kurum
Tel
Kadro derecesi
Toplam hizmet süresi
Daha Önce Yurt dışında
Görev Yapıp Yapmadığı

□ Yüksek Lisans

□ Doktora

□…………..

İli
İlçesi
Üniversitesi / Okulu
Fakültesi/Yüksekokulu

…..............Yıl.................Ay..................Gün
□ Hayır
□ Evet
1- Görevi ve Görev Yeri:……………………………………………
Tarihi………/..…/………- ……/..…/……..

BİTİRDİĞİ BÖLÜM VE YABANCI DİL BİLGİLERİ
□ A-Üniversitelerin Eğitim
Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Türk Dili ve
Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri
□ B-Üniversitelerin yabancı dil
bölümleri (hizmetin gerektirdiği yabancı
dillerin filoloji, dil ve edebiyat,
mütercimlik, öğretmenlik bölümleri)

□ Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu
□ Türkçe bölümü mezunu
□ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunu
□ (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça,
İtalyanca, İspanyolca, Çince ve Japonca) ve diğer dil
bölümleri mezunları

“A Grubu”- YDS ve YÖKDİL Sınavlarından en az 50 (elli)
puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Dil
Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belge
Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi

a)

Belge Türü:…………. Puan/Seviye:…………
“B Grubu”- YDS ve YÖKDİL Sınavlarından en az 70
(yetmiş) puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Dil
Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belge

Belge Türü:…………. Puan/Seviye:…………
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DİĞER BİLGİLER
İl :

Ev adresi
Ev tel (İl kodu ile yazınız)
E-posta

İlçe:
Cep tel.

BİTİRDİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Yüksekokul
Yüksek lisans

Doktora

Alanı
Üniversite/Enstitü
Tez Konusu
Alanı
Üniversite/Enstitü
Tez Konusu

----------------------------Bütünleşik Doktora
İkinci Doktora(Varsa)

Alanı
Üniversite/Enstitü
Tez Konusu

İLGİ ALANLARI
Çaldığınız bir enstrüman var mı?
Varsa belirtiniz.
Türk halk oyunlarını icra edebilme ve
öğretebilme yeteneğiniz var mı?
Varsa belirtiniz.

□ Evet

□ Hayır

□ Evet

□ Hayır

Uluslararası dergilerde yayımlanmış
makaleleriniz *

1231231231-

Ulusal dergilerde yayımlanmış
makaleleriniz *
Yayımlanmış eserleriniz.*

Aldığınız ödüller.*

23-

Bunların dışında hakkınızda belirtmek
istediğiniz diğer bilgiler

(Not: Formu bilgisayar ortamında doldurunuz. İçeriğini değiştirmeyiniz.)
*En fazla 3 adedi yazılacaktır.
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı

Onaylayan Kurum Yetkilisinin

İmza

İmza - Mühür
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Ek-4
GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU
Adı, Soyadı (*)
Uyruğu
T.C. Kimlik No
İkamet Adresi ve İrtibat Bilgileri
(e-mail/tel no.)

Öğrenim
Durumu
Çalıştığı
İşyeri

Aileye Dair
Bilgiler

Askerlik
Durumu

Fotoğraf
Mühür
İmza

En Son Mezun Olduğu
Yükseköğretim
Kurumunun Adı ve Yeri

Giriş Tarihi

Mezuniyet
Tarihi

En Son Çalıştığı İşyeri Unvanı ve Adresi

Babasının
Annesinin
Velisinin (Ask. Öğ. İçin)
Eşinin
Kardeş 1
Kardeş 2 (***)
18 Yaşından Büyük
Çocuklarının
Başlama Tarihi

Ayrılma Nedeni (**)

Çalışma Süresi
…/…/…. den
…/…/….’e kadar

Adı Soyadı

Adresi ve İrtibat
Bilgileri
(Yaşayanların)

T.C. Kimlik No

Terhis Tarihi

Cezaları

Birliğin Adı ve Yeri

Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır?
VAR ( )
YOK ( )
KENDİSİ VE YAKIN AKRABALARIYLA İLGİLİ
BELİRTİLMESİNDE FAYDA GÖRÜLEN DİĞER
HUSUSLAR

(Ceza Davasına Konu Olup Olmadığı, Mahkûmiyet
Hükmünün Bulunup Bulunmadığı, Çifte Vatandaşlık Durumu
Vb.)
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
Şahsın İmzası
UYARI
-Form, nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
-(*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da belirtirler.
-(**) Okuldan ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet, Tasdikname vb.” yazılacak, ancak tasdikname alma
gerekçesi belirtilecektir.
-(***) Kardeş sayısı ikiden fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.
NOT
1. Adayların müracaat sürecini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak maksadıyla, bu form personel temin
makamları tarafından internet ortamında yayınlanabilir.
2. Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL” olur.
NOT: BU FORM BİLGİSAYARDA DOLDURULACAKTIR.
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Ek-5

DÜZENLENECEK ÖRNEK TABLO*
BAŞVURULARI KABUL EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ OKUTMANLARA AİT BİLGİLER
S.N
o

T.C.
Kimlik

Adı

Soyadı

176……

…..

….

Cinsi
yet
(K/E)

Baba
Adı

Ana
Adı

Doğum
Yeri

Doğum
Tarihi

Nüfus
İli

Nüfus
İlçesi

Akademik
Unvan

…

…

Ankara

…

Ankar
a

Gölbaş
ı

Öğretim
Üyesi
(Doç.Dr.)

1

Grubu
(A/B

Görev Alanı

Yabancı
Dili

Y. Dil
Seviyesi

Görev
İli

Görev
İlçesi**

Görev Yeri

Türk Dili ve
Edebiyatı

Fransızca

YDS
(90.00)

Ankara

…….

…………

2
3
4
5

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
…./…./202…
Başkan

Üye

Üye

(İmza)
(Adı Soyadı)

(İmza)
(Adı Soyadı)

(İmza)
(Adı Soyadı)

NOT: 1. BAŞVURULARI KABUL EDİLEN OKUTMANLARA AİT BİLGİLER, BİLGİSAYAR ORTAMINDA ÖRNEĞE UYGUN OLARAK BÜYÜK
HARFLERLE LİSTEYE İŞLENECEK VE ONAYLI LİSTE DİĞER BELGELERLE BİRLİKTE BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLECEKTİR.
2. FORMAT DEĞİŞTİRİLMEYECEKTİR.
*BU TABLO EXCEL FORMATINDA DOLDURULACAKTIR.
**BÜYÜKŞEHİRLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GÖREV İLÇESİ BÖLÜMÜNE KESİNLİKLE “MERKEZ” YAZILMAYACAKTIR.
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Eposta

Cep
Tel
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