MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI
ARASINDA YAPILAN PROTOKOL
PROTOKOL NU: 2014/Pr Nu:15

Taraflar
Madde 1- Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.
Amaç
Madde 2- Bu protokol ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından güvenli şekilde yapılması amaçlanmaktadır.
Kapsam
Madde 3- Bu protokol, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesini kapsar.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4- Bu protokolde geçen;
MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
ÖDSGM: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
CTE: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
TARAFLAR: Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Adalet
Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü her ikisini birden, ifade eder.
Sınav uygulama takvimi
TARİH
29/01/2015

09/02/2015
20/02/2015

TARAF
CTE

İŞİN TANIMI
Sınava girecek adayların listesinin excel formatında, adayın; T.C.
kimlik numarası, adı, soyadı, sicil no, doğum tarihi, gireceği grup
no, grup adı, varsa sınav tedbiri gerektiren engel durumu büyük
harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek
şekilde elektronik ortamda hazırlayarak yazılı ve onaylı olarak,
CD ortamında ÖDSGM’ye teslim edilmesi.

ADAY
ÖDSGM

Sınav ücretinin aday tarafından yatırılması ve aday başvurularının
http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınması.

02/03/2015

ÖDSGM
ADAY

08/03/2015

ÖDSGM

09/03/2015

ÖDSGM

07/04/2015

ÖDSGM
CTE

Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerinin internet ortamında
yayımlanması.

SINAV (Pazar günü) Saat :10.00
Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanması.
Sınav sonuç bilgilerinin CTE’ye teslim edilmesi ve
www.cte.adalet.gov.tr ile www.meb.gov.tr internet adreslerinden
yayımlanması.

Madde 5- Yukarıda belirtilen kapsamda;
5.1 Başvurular ve sınav ücreti
5.1.1- Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu, sınav uygulama
takviminde belirtilen tarihte www.cte.adalet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinden
yayımlanacaktır.
5.1.2- Sınava girecek aday [yaklaşık 8335 (sekiz bin üçyüz otuz beş) kişi], sınav ücreti
olarak 80 TL’ yi ( seksen Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk
Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile sınav
uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır. (Aday sayısında sınav maliyetini
artıran bir değişiklik olması durumunda oluşan fark CTE tarafından karşılanacaktır).
5.1.3- Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde e-başvurusunu
yapmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan
adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi
kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka
dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi
yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar, MEB’in resmî İnternet sitesinden sorgulatma
yoluyla durumunu öğrenebilir.
5.1.4- Sınavın CTE 'nin yükümlülüklerinden kaynaklanan bir nedenle iptal edilmesi
halinde ÖDSGM tarafından yapılan masraflar CTE tarafından karşılanacaktır.
5.2-Sınav uygulaması
5.2.1 Sınav, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte, Pazar günü, saat 10.00’da
Ankara’da yapılacaktır.
5.2.2- Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi
(Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik
belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5.2.3- Sınav esnasında CTE’den bir yetkilinin/yetkililerin sınav bölgesinde/bölgelerinde
görevlendirilmesine ilişkin işlemler CTE tarafından sağlanacaktır.
5.2.4- Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler
hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

5.2.5- Adaylar, sınav sonuçlarını sınav uygulama takviminde belirtilen tarihten itibaren
www.cte.adalet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinden öğreneceklerdir.
5.2.6- ÖDSGM, bu protokol çerçevesinde tanımlanan işler için ilgili birimini
görevlendirerek CTE’nin bu birimle iş birliği içinde çalışmasını sağlayacaktır.
5.2.7- Bu protokolde hüküm bulunmayan hususlar için Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “MEB Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri,
28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ve 18/04/1999
tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.
5.2.8-Sınav tarihinden sonra yargı kararları nedeniyle CTE’nin ek görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavının yapılmasını talep etmesi durumunda ÖDSGM tarafından
adaylardan aynı sınav ücreti alınacaktır.
5.2.9- Sınav süreci ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ADAY
SAYISI

GRUP ADI

GY:
En az GRUP
8335
ÜD:
GRUP

SORU SAYISI

SINAV
MERKEZİ

Görevde
yükselme:
6
Her bir grup
için 100
ANKARA
1
Unvan
değişikliği:
80 soru

SINAV SAATİ
VE SÜRESİ

SORU
KİTAPÇIĞI
SEÇENEĞİ

SAAT 10: 00
Görevde
yükselme: 110
dakika
A-B
Unvan
değişikliği: 90
Dakika

CEVAP
ŞIK
SAYISI

4

5.3-İtirazlar
5.3.1- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş
günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde CTE’ye yapacaklardır. CTE bu itirazları ÖDSGM’ye
gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak CTE’ye
bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
5.3.2- Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner
Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV
Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile
yapacaklardır.
5.3.3- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza,
adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5.3.4- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya
da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

5.4- Değerlendirme
5.4.1- Görevde Yükselme Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda
belirtildiği gibidir (Toplam 6 grup):
Grup
Kodu
1
2
3
4
5
6

Grup Adı
Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü
Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı
İdare Memuru
Şef
Sayman
İnfaz ve Koruma Baş memuru

Unvan Değişikliği Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği
gibidir (Toplam 1 grup):
Grup
Grup Adı
Kodu
Öğretmen
1
Soru kitapçığının güvenliğinden ÖDSGM sorumlu olacaktır.
5.4.2- - Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 3 yanlış 1 doğru götürecek ve
adayın Net Sayısı bulunacaktır (Net Sayısı = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı/3)). Net sayılar
dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı
hesaplamasında:
Ham Puan= (Net Sayısı/Geçerli Soru Sayısı)x100 formülü kullanılacaktır.
Puan= (Ham Puan/En Yüksek Ham Puan)x100 formülü kullanılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
5.4.3- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5.4.4- Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, 18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, öncelikle hizmet
süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bunun
da eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilerek başarı
sıralamasını CTE yapacaktır.
5. 5- İletişim
Taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon, aşağıda belirtilen telefon ve faks numaralarından
sağlanacaktır.
MEB ÖDSGM
Koordinatör: Handan VURAL (Öğretmen)
e-mail:hvural@meb.gov.tr

CTE
Koordinatör: Fatih GÜLTEKİN
Uzman Yardımcısı)

(Adalet

Tel : (0312) 296 94 00 / 97 06
Belgegeçer : (0312) 497 40 39

e-mail:fatih_gultekin@adalet.gov.tr
Tel: 0312 204 13 16
Faks: 0312 223 85 98

Yükümlülükler
MADDE 6- Bu protokolün tarafları kendi insan gücünü, ekipmanını, imkânlarını
seferber ederek ve kullanarak protokolden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine
getirmekle sorumludur.
6.1 ÖDSGM’nin yükümlülükleri
6.1.1-Sınav uygulama duyurusunu hazırlamak ve sınav uygulama takviminde belirtilen
tarihte www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlamak.
6.1.2- a) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları:
-Alan bilgisi-(50 soru)
-T.C. Anayasası-( 5 soru)
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-(5 soru)
-İnsan Hakları ve Demokrasi-(5 soru)
-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları-(5 soru)
-Etik Davranış İlkeleri-(5 soru)
-Genel Kültür ve Genel Yetenek-(25 soru)
b) Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorular ceza infaz kurumu öğretmenliği
mesleğinin gerektirdiği alanda 30, öğretmenlik mesleğinin genel konularından 50 olmak üzere
toplam 80 sorudan oluşacaktır.
6.1.3- Adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini sınav
uygulama takviminde belirtilen tarihte www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlamak.
6.1.4- Sınava girecek aday sayısı kadar sınav soru kitapçığı (A ve B kitapçığı) ve cevap
kâğıdı hazırlamak.
6.1.5- CTE tarafından ÖDSGM’ye teslim edilen ve sınava girmesi uygun görülen aday
listesindeki bilgilerin doğruluğundan CTE sorumlu olacaktır.
6.1.6- Görevde Yükselme Sınavını; 110 (yüz on) dakikalık süre içerisinde tek oturum
hâlinde, Unvan Değişikliği Sınavını ise 90 (doksan) dakikalık süre içinde tek oturum hâlinde
her türlü güvenlik tedbirini alarak sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte pazar günü saat
10.00’da Ankara’da uygulamak.
6.1.7- Değerlendirmeyi 5.4 maddeye göre yapmak.
6.1.8- Sınav sonuç listelerini sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte CTE’ye
göndermek ve sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr internet adresinden ilan etmek.
6.1.9-Sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarının sınav uygulama takviminde
belirtilen tarihten itibaren www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak.
6.1.10- Sınavda görev alacak ÖDSGM personelinin sınav hizmeti ücretinin Döner
Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce 2015 yılı için belirlenen ücretten ödenmesini sağlamak.
6.2 CTE’nin yükümlülükleri
6.2.1- Sınav ile ilgili her türlü ilan ve duyuruları yapmak.
6.2.2- Sınava girecek adayların listesinin excel formatında, adayın; T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, gireceği grup no, grup adı, varsa sınavda tedbir alınmasını gerektiren

engel durumunu büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek
şekilde elektronik ortamda ve CTE tarafından onaylı listenin ÖDSGM’ye sınav uygulama
takviminde belirtilen tarihte teslim etmek.
6.2.3- Sınava girecek aday [yaklaşık 8335 (bin) kişi], sınav ücreti olarak 80 TL’ yi
(seksen Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile sınav uygulama
takviminde belirtilen tarihler arasında yatırılmasını sağlamak.
6.2.4- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından
tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise,
adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel
durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha
halinde adayın bağlı bulunduğu CTE’ye teslim etmek. Aday tarafından elektronik başvuru
ekranından “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların
işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan
aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak
duyurularda bu husus belirtilecektir.
6.2.5- Adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi
birini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) sınava girerken yanlarında bulundurmalarını
sağlamak.
6.2.6- Sınav sonuç listelerini sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte ÖDSGM’den
alarak sınav sonuçlarını www.cte.adalet.gov.tr internet adresinden ilan etmek.
6.2.7- Adaylar sınav giriş belgelerine son altı ay içerisinde çekilmiş kendi fotoğrafını
yapıştırarak bağlı bulunduğu kurum yetkilisine onaylatılmasını sağlamak.
Masraflar
Madde 7- Açıkça başka şekilde yazılı mutabakata varılmadığı sürece, işbu protokol
metninde yer alan faaliyetler sırasında doğacak zarar ve masrafları taraflar, yükümlülükleri
çerçevesinde kendileri karşılayacaktır.
7.1.1- Soruların dava yolu ile iptali durumunda açılan davaların yargılama giderleri ve
vekâlet ücretleri, iptal edilen soruyu hazırlayan tarafça karşılanacaktır.
Özen borcu
Madde 8- ÖDSGM ve CTE sınavın en iyi şekilde sorunsuzca gerçekleştirilmesi,
çıkabilecek sorunların en aza indirilmesi için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.
8.1.1- CTE görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için hazırlanacak sorulardan,
soru tekniği ve içeriğinden de ÖDSGM sorumlu olacaktır.
Fesih
Madde 9- Taraflar, işbu protokolü tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak, taraflardan
biri işbu protokoldeki yükümlülüklerini yerine getirmez ise diğer taraf yazılı bildirimde
bulunarak 15 (onbeş) günlük süre verecektir. Bu süre içerisinde gerekli yükümlülükler yerine
getirilmez ise işbu protokolü tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümü
Madde 10- İşbu protokol hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların,
tarafların yetkili temsilcileri arasında görüşülerek hâlline çalışılacaktır. İhtilaflar
halledilemediği takdirde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Basın duyuruları
Madde 11- Taraflar, işbu protokol metninin içeriğini ve taraflar arasındaki ilişkiyi
protokol metni imzalandıktan ve her iki tarafın onayı alındıktan sonra açıklama hakkına
sahiptir. Bu anlaşmayla veya bu anlaşmada geçen faaliyetlerle ilgili herhangi bir basın duyurusu
yapılması veya bunlarla ilgili olarak basınla herhangi bir iletişimde bulunulması, her iki tarafın
onayı ile gerçekleşecektir.
Yürürlük
Madde 12- Bu madde dâhil 12 (oniki) maddeden oluşan işbu protokol tarafların
yetkililerince 05/01/2015 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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