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SINAVIN ADI: 

MEB Maarif Müfettiş Yardımcıları Yeterlik Sınavı 

 

 

SINAV BAŞVURUSU 

 

19 Ekim 2014 tarihinde yapılacak yeterlik sınavına sadece aşağıda adı soyadı belirtilen adaylar 

girebileceklerdir. 

 

 

S.NO AD SOYAD İL 

1 SELAHATTİN  KILIÇASLAN DİYARBAKIR 

2 İBRAHİM HALİL UÇAR DİYARBAKIR 

3 ATİF BOSTANCI ŞANLIURFA 

 

 

SINAV YERİ 

ANKARA  

 

 SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ 

19 Ekim 2014, Pazar günü,  Saat: 10.00 

 

 SINAV UYGULAMASI 

 Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 

 

 Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı 

kullanılacaktır.  

 

 Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı, özel kimlik belgelerinden birisi 

(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.  

 

 Fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile 

cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır. 

 

 Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 29 Eylül 2014 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr 

internet adresinden alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi adayın bağlı bulunduğu kurum 

tarafından mutlaka onaylatılacaktır. 

 

 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU 
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 Sınav soru ve cevap anahtarı 20 Ekim 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden 

yayımlanacaktır. 

 

 Adayların sınav sonuçları 14 Kasım 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (İKGM)’ne 

teslim edilecek ve  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.  

 

 Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı 

Kanun gereğince işlem yapılacaktır. 

 

 

 SINAV KONULARI 

Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki gibidir, 

KONU ADI YÜZDE  (%) ORANI 

Mevzuat ve uygulamaları 25 

İnceleme ve soruşturma 25 

Meslekî yardım, rehberlik ve iş 

başında yetiştirme ile teftiş 
40 

Genel kültür 10 

 

 

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan 

alan aday başarılı sayılacaktır. 

 

 Sınava giren tüm adaylar için [Puan =  (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü 

kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.  

 

 Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. 

 

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili 

soru/sorular iptal edilmeyecektir, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak 

suretiyle değerlendirme yapılacaktır. 

 

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların 

şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

İLETİŞİM ve DUYURU 

 Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi “Alo 147” 

telefonundan yararlanabileceklerdir. 

 

 SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR 

 Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının 

http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından sonra en geç 3 (üç) iş günü 
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içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun elektronik ortamda ilanından itibaren 10 

(on) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (ÖDSGM)’ne yapacaklardır.  

 

 Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını MEB Döner Sermaye 

İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara 

Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/Ankara Şubelerinden 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 dilekçe, belgegeçer ile 

yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

 Adaylar, maarif müfettiş yardımcılığı yeterlik sınav sonucuna ilişkin itirazları için, sınav 

sonuçlarının elektronik ortamda ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudan 

ÖDSGM’ye yapacaklardır.  

 

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adresi ve 

dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 

 

 İtirazlara ilişkin sonuçlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir. 

 

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 


