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Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Sistem Sınav 
Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
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BELGESİ SINAV SONUÇ İLANI 

04–15 Şubat 2008 21 Şubat 2008 24 Şubat 2008 
Pazar günü saat 10:00  

19 Mart 2008 

 
 
 

 
_________ İLETİŞİM BİLGİLERİ _________ 

 
   
      M.E.B. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 Telefon:  

      Başvuru ve Atama Koşulları için 
 Araştırma Geliştirme Projeler Şubesi 

                  0(312) 296 94 41 
    Sınav Uygulaması, Soru ve Sonuçlar için  
         Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı 

            0(312) 497 40 15  
   Genel Konular için 
   Halkla İlişkiler 

                       0(312) 296 94 72  (9 hat)     
   Başvuruda Karşılaşılan Teknik Sorunlar için 
 Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

           0(312) 413 11 85      
   Faks:    
   Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
         0(312) 223 87 36                  
     İnt Adr:  http://www.meb.gov.tr 
                          http://ilsis.meb.gov.tr 
           
   

 
 

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, 
yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda 
izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 
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I. BÖLÜM 
 

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR 
 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyacı olan Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör 
Öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak olan sınav Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, 
Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Van il 
merkezlerinde merkezi sistemle gerçekleştirilecektir. 

 
Seçilecek öğretmenler görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı 

olarak çalışabilmeleri için Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlik Belgesi 
alabilecekleri eğitimlerden geçirileceklerdir. 
 

 Ek-1’de yer alan il/ilçe kontenjanları dikkate alınmak suretiyle başarı sıralamasına 
göre belirlenecek öğretmenler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde “Eğitici Bilişim 
Teknolojileri Formatör Öğretmeni” olarak görevlendirileceklerdir. 

 
1.2. SINAV BAŞVURUSU 
 
   1.2.1 Başvuru Yapabilenler 

a. Kadroları ilk veya orta dereceli okullarda olan ve bu okullarda görev yapan veya 
kadroları bu okullarda olup da geçici görevle Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 
görevlendirilmiş olan, 

b. Öğretmenlikte stajyerliği kalkmış ve Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda en 
fazla 18 yıl görev yapmış olan (2006–2008 yılları arasında en az bir dönem süreyle Eğitici 
Bilgisayar Formatör Öğretmenliği yapmış olanlar bu maddeden muaftır), 

c. Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlik kurs belgesine sahip olan ve/veya halen 
Eğitici Bilgisayar Formatör öğretmen olarak görev yapan, 

d. En az 4 (dört) yıllık öğretim yapan fakülte ve yüksekokullardan lisans 
diplomasıyla mezun olan öğretmenler  

 "Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seçme Sınavına” 
başvurabileceklerdir. 

 
   1.2.2.Başvuru Yapamayanlar 

a. Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli resmî okullar ile Bakanlık taşra teşkilatı 
birimlerinde asil veya vekil müdür ve/veya müdür yardımcısı olarak görev yapan, 

b. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde (Açık Öğretim Kurumları dâhil olmak 
üzere) asil veya görevlendirmeyle çalışan öğretmenler, 

c. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevli MEBBİS (İLSİS) sorumluları, 
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d. Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli resmî okullar ile Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı birimlerinde sözleşmeli kadroda görev yapan öğretmenler, 

e. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 

f. Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde eğitim-öğretim sınıfı dışında 
görev yapan personel,  

g. Asker öğretmen olarak görev yapanlar. 

h. “Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlik Belgesi”ne sahip olup da Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde 09. 04. 2007 – 20. 04. 2007 tarihleri arasında 
düzenlenen 706 numaralı Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Eğitimi Kursuna katılarak 
başarı belgesi alan Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenler, 

Bu sınava müracaat edemez. 

 

II. BÖLÜM 
 

2.1. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ 
 

a. Sınava başvuracak adaylar 35 YTL sınav ücretini 04-15 Şubat 2008  
tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine kurumsal tahsilât programı aracılığıyla 
yatıracaktır.  

b. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası adı, soyadı ve katıldığı sınavın 
açık adı (Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seçme Sınavı) 
bulunacaktır.  

c. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektupla, elden, internet 
bankacılığı veya EFT yoluyla tahsil edilmeyecektir. 

 
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 
a. Başvuru şartlarını taşıyan aday öncelikle, belirtilen banka şubelerinden birine 

35 (Otuz beş) YTL sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücreti yatırmayan aday için 
başvuru ekranı açılmayacaktır. 

b. Adaylar, 04–15 Şubat 2008 tarihleri arasında http://ilsis.meb.gov.tr 
adresinden T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapacaktır.  

c. Sınav ücretini yatıran aday, T.C. kimlik numarasını güvenlik şifrelerini yazdıktan 
sonra elektronik başvuru formunu dolduracak ve bilgilerinin doğruluğunu kontrol 
edecektir.  

d. Adayın internet üzerinden doldurduğu başvuru formunun bir çıktısının aslı, 
kadrosunun bulunduğu okul/kurum yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenerek adaya 
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verilecektir. Bir örneği de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde saklanacaktır. 

e. Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında EğiTek 
tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan 
aday/adaylar var ise bunlar “Elektronik Başvuru Formu”nda özür durumlarını 
işaretleyeceklerdir. Daha sonra aday sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının 
kurum onaylı örneğini veya adayın özür durumunun işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı 
örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir 
nüshasını da posta yoluyla EğiTek Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire 
Başkanlığına en geç 16 Şubat 2008 tarihine kadar gönderecektir. 
 

 Adaya ait MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin güncel ve fotoğraflı olması zorunludur. 
Fotoğrafı bulunmayan adayın başvuru işlemi onaylanmayacağı gibi bilgilerinde hata varsa 
başvuruda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan aday sorumlu olacaktır. Bu yüzden 
MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olduğunun aday tarafından kontrol edilmesi 
önerilmektedir.  

Aday,  elektronik başvuru ile başvuru kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri 
kabul etmiş sayılacak, yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan sorumlu olacaktır. 

 
 

2.3. SINAV SORULARININ DAĞILIMI VE SÜRELERİ 
 
  Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seçme Sınavı’nda 4 
seçenekli 140 soru sorulacak ve 140 dakika sürecektir. 
  
  Sınavda sorulacak soruların zorunlu alanlara göre dağılımı aşağıdaki tablo–1’ de yer 
almaktadır. 
 

Tablo–1 

NO ZORUNLU ALANLAR 
TOPLAM 
SORU 

SAYISI 

SINAV 
SÜRELERİ 
(Dakika) 

1 
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri  
(A Plus Seviyesinde) 100 100 

2 Öğretim Becerileri 40 40 

 TOPLAM 140 140 

 
2.4. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 
 
a. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, 

b. Aday sınav ücretini 04–15 Şubat 2008 tarihleri arasında belirtilen bankalardan 
birine yatırmamışsa, 
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c. Elektronik ortamda başvuru çıktısı adayın bağlı bulunduğu kurum/okul müdürlüğü 
tarafından onaylanmamışsa adayın başvurusu geçersiz sayılır.  

2.5. SINAV GİRİŞ BELGESİ 
 

Sınav giriş belgesi 21 Şubat 2008 tarihinden sonra http://www.meb.gov.tr 
adresinden okul/kurum tarafından sistemden fotoğraflı ve renkli alınacak, mühürlenerek 
onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir.  

 
Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir. 
Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), 

bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav 
bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü 
durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, 
Başkanlığın uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.  

 
 Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini başvuru yaptığı kurumdan 

alabilecektir. 
 
Adayın sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi 

önerilir. 
 

2.6. SINAV UYGULAMASI 
 

a. Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Adayı Seçme Sınavı 24 Şubat 
2008 Pazar günü, saat 10:00’da tek oturum olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, 
Trabzon, Van il merkezinde yapılacaktır. 

b. Sınavda 140 soru sorulacak ve 140 dakika süre verilecektir.  

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için 
adaylar en geç saat 09:30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır 
bulunacaktır.  

d. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, özel kimlik 
belgesi (nüfus cüzdanı sürücü belgesi veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve 
yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.  

e. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 
pasaport)  yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

f. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya 
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat bulundurduğu 
tespit edilmesi durumunda sınav kurallarını ihlal ettiği için sınavı tutanakla geçersiz 
sayılacaktır. 
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g. Adaylar sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle 
girecektir.  

h. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi 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 güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap 
kâğıtlarını dağıtacaktır.  

i. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini 
kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını 
isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı 
kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının 
açıklamalarına göre yazılacaktır.  

j. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 
60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 10 dakika kala 
salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınav salonunda kalacaktır. 

k. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol 
ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa 
kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.  

l. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.  

m. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır. 

n. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde 
işaretlenmeyecektir.  

o. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını 
kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını 
kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. 

p. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, 
yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.  

r. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi 
doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından 
yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. 

s. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde 
değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 

t. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da her hangi bir 
dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. 
Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde 
kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  

u. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 
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v. Sınav bitiminden sonra; 
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve 

salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.  

 Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek 
toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna 
teslim edecektir.  

 Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları 
sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli 
kuryelere tutanakla teslim edecektir. 

 
      Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal 

edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer 
adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından 
gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda 
bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav 
evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  
 

2.7. SINAV DEĞERLENDİRMESİ 
 

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle 
okutulacaktır.  

b. Sınav sonucunda adayların aldığı puanlar en yüksek puandan başlayarak başarı 
sıralaması yapılacaktır.   

c. Her soru eşit puan aralığına sahip olup değerlendirme 100 puan üzerinden doğru 
cevaplar dikkate alınarak yapılacaktır.   

d. Hatalı soru/soruların çıkması durumunda değerlendirme dışı bırakılarak kalan 
sorular 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.  

 
2.8. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

 
Sınav sonuçları, 19 Mart 2008 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr 

adresinde ilan edilecektir. 
 
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

 
 

2.9. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR  
 

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi, 
 

b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, 
eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,  
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c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin 

salon görevlilerince tespit edilmesi,  
 

d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, 
 

e. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,  
 

f. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,  
 

g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında 
özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, 
sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,  

 
h. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı  

gönderilmesi,  
 

i.   Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda 
ikili/toplu kopya tespit etmesi,  
 

j. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim 
etmemek ve benzeri), 

 
k. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi 

durumunda salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate 
alınarak adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.  
 

2.10. SINAV İTİRAZLARI 
 

a. Sınav sorularına yapılacak olan itirazlar internetten yayımlanmasından 
itibaren en geç 5 (beş) gün içinde,  sonuçlarına itirazlar ise sonuçların ilanından sonra en 
geç 3(üç) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne yapılabilecektir. 

b. İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara 
Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 
5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırılması gerekmektedir. 

c. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel 
evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.  

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

e. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da 
çıkarılan, adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası 
belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate 
alınmayacaktır.   

         Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı 
organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.  


