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SINAV UYGULAMA DUYURUSU
SINAVIN ADI
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
SINAV ÜCRETĠ
Aday, 45 (KırkbeĢ) TL sınav ücretini, 16 Temmuz 2012 - 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında, T.C. Ziraat
Bankası BeĢevler Ankara ġubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ġubesi veya Türkiye Halk
Bankası Küçükesat ġubelerinden her hangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile
yatıracaktır.
Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı
bulunacaktır.
Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya baĢka bir yolla tahsil edilmeyecektir.
Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik baĢvuru iĢlemini yapamayacaktır.
BaĢvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
baĢarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iĢ
için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru
dıĢında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu/ödendi makbuzu ile baĢvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.
Ücret iadesi alabilecek adaylar MEB’in resmî internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu
öğrenebilir.
SINAV BAġVURUSU
BaĢvuru iĢlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden 16 Te mmuz 201206 Ağustos 2012 tarihleri arasında elektronik baĢvuru iĢlemini bireysel olarak yapacaktır.
BaĢvuru ekranında adaylardan istenecek bilgiler: T.C. kimlik no’su, kurum sicil no’su, adı, soyadı,
baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti, görev unvanı (adaylar tarafından doldurulacak),
hafızlık durumu (Seçenekler: 1-Hafız, 2-Değil), sınava müracaat edeceği gurup adı (Seçenekler: 1Nakil, 2-Hac, 3-YurtdıĢı, 4- Tümü), sınava gireceği il ve plaka numarası, günce l yazıĢma adresi,
telefon ve elektronik posta bilgileri, özürlü olma durumu bilgileri.
Elektronik onaylama iĢlemi yapıldığı anda adayın baĢvurusu gerçekleĢmiĢ olacaktır. OnaylanmamıĢ
baĢvuru geçersiz sayılacaktır.
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Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için sınava girecek adaylar aĢağıda yer alan sınav gruplarından
istediklerini tercih edebilirler.
1- Nakil, 2- Hac, 3- YurtdıĢı, 4- Tümü
SINAV YERĠ
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 81 il merkezinde yapılacaktır.
SINAV TARĠHĠ, GÜNÜ VE SAATĠ
02 Eylül 2012 Pazar günü Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluĢan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
1. “Nakil” grubundan sınava girecek adaylara,80 soru “genel sorular”dan sorulacaktır, 90 dakika
süre verilecektir.
2. “Hac” grubundan sınava girecek adaylara,100 soru “genel sorular” ve “hac soruları”ndan
sorulacaktır,110 dakika süre verilecektir.
3. “YurtdıĢı” grubundan sınava girecek adaylara100 soru “genel sorular” ve "yurtdıĢı soruları"ndan
sorulacaktır,110 dakika süre verilecektir.
4. “Tümü grubundan sınava girecek adaylara120 soru “genel sorular”; “hac soruları” ve “yurtdıĢı
soruları”ndan sorulacaktır, 130 dakika süre verilecektir.
Aday, 15 Ağustos 2012 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr, internet adresinden yayımlanan sınav
giriĢ belgesini alabilecektir. Sınava giriĢ belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava girecektir.Özel kimlik belgesi yanında olmayan aday ile cep
telefonu yanında olan aday sınava alınmayacaktır.
Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 4207 sayılı
Kanun gereğince iĢlem yapılacaktır.
SINAV GRUPLARI VE SORU DAĞILIMI
AĢağıda tabloda belirtilen her bir sınav grubu için ayrı ayrı olmak üzere sınav soru kitapçığında yer
alacak soru türleri ve soru adedi belirtilmiĢtir.
SIRA NO

GRUP ADI

GRUPLARA SORULACAK SORULAR VE
ADETLERĠ

SINAV
KĠTAPÇIKLARINDA
SORULACAK SORU
SAYISI

1

Nakil

Genel sorular (80)

80

2

Hac

Genel sorular (80) ve Hac soruları (20)

100

3

YurtdıĢı

Genel sorular (80) ve YurtdıĢı soruları (20)

100

4

Tümü

Genel sor. (80), Hac sor. (20) ve

120

2

YurtdıĢı sor. (20)

SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Adaylardan;
1. “Nakil” grubunda sınava katılanlara sadece “nakil” puanı,
2. “Hac” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “Hac” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
3. “YurtdıĢı” grubunda sınava katılanlara “Nakil” ve “YurtdıĢı” puanı olmak üzere iki ayrı puan,
4. “Tümü” grubunda sınava katılanlara “Nakil”, “Hac” ve “YurtdıĢı” puanı Ģeklinde üç ayrı puan,
verilecektir.
Adaylardan;
1. Sadece “Nakil” grubunda katılanların "Nakil" puanları, “genel sorular"a verdikleri cevaplara göre,
2. “Hac” grubunda katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular"a; “Hac” puanları “genel sorular" ve
"hac soruları"na verdikleri cevaplara göre,
3. “YurtdıĢı” grubunda katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular"a; “YurtdıĢı” puanları “genel
sorular" ve "yurtdıĢı soruları"na verdikleri cevaplara göre,
4. “Tümü” grubunda katılanların “Nakil ” puanları “genel sorular"a; “Hac” puanları “genel sorular"
ve "hac soruları"na; “YurtdıĢı” puanları “genel sorular" ve "yurtdıĢı soruları"na, verdikleri
cevaplara göre,
hesaplanacaktır.
Değerlendirme aĢağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır:
1. “Nakil” puan formulü: “Nakil” puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
2. “Hac” puan formulü:“Nakil” puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“Hac” puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "Hac soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan
3. YurtdıĢı puan formulü: “Nakil” puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“YurtdıĢı” puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "YurtdıĢı soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan
4. “Tümü” puan formulü:“Nakil” puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
“Hac” puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "Hac soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan
“YurtdıĢı” puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "YurtdıĢı soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan
Sınavda yer alacak her soru eĢit puan ağırlığına sahiptir.
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eĢit ağırlığa sahiptir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,
soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru Ģıkları dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar
lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
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ĠLETĠġĠM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiĢim için adaylar MEB ĠletiĢim Merkezi ”Alo 147”
telefonundan yararlanabileceklerdir.
Sınavla ilg ili d uyur u ve ila n la r Millî Eğitim Bakanlığı ve Diya ne t ĠĢ le r i BaĢka nlığı
tarafından yapılacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarları 05 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve
http://www.diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.
Adayların sınav sonuçları 02 Ekim2012 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
SINAV ĠLE ĠLGĠLĠ ĠTĠRAZLAR
Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının
http://www.meb.gov.tr ve http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3
(üç) iĢgünü içerisinde DĠB’e yapacaklardır.
DĠB sorulara iliĢkin itirazları değerlendirerek 10 (on) iĢgünü içerisinde adaya bilgi ve recektir.
Hatalı soru olması halinde, DĠB tarafından YEĞĠTEK’e ayrıca bilgi verilecektir. Sınav
uygulamasına iliĢkin itirazları ise YEĞĠTEK’e gönderecektir.
Adaylar sınav sonuçlarına iliĢkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr ve
http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) iĢgünü
içerisinde YEĞĠTEK’e yapacaklardır.
YEĞĠTEK, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazların cevabını 10 (on) iĢgünü
içerisinde adaya bildirecektir.
Adaylar, itiraz baĢvurularını YEĞĠTEK Döner Sermaye ĠĢletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası ġubesi
BeĢevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ġubesi ve Türkiye Halk Bankası
Küçükesat ġubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On
TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe
ile yapacaklardır.
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
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