ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
Öğrenci Kabülü ve Mülakat Tüzüğü
60/2000 sayılı “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası”nın 12(5)
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Eğitim ve Öğretim İşleri ile görevli Bakanlık
tarafından hazırlanan aşağıdaki tüzüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
onaylayarak yürürlüğe konmasına karar verir.

Kısa isim

1. Bu Tüzük, “Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Kabülü ve Mülakat
Tüzüğü” olarak adlandırılır.

Kapsam

2. Bu Tüzük, Atatürk Öğretmen Akademisi öğretmenlik meslek eğitimi bölümü
altındaki lisans programlarına AÖA Giriş sınavları veya uluslararası sınavlarıyla kabul
edilecek KKTC uyruklu öğrencilere uygulanacak hususları kapsar.

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, Atatürk Öğretmen Akademisine kabul edilecek KKTC uyruklu
öğrencilerin kabullerinde yapılacak sınavın veya uluslararası sınav yolu ile ibraz
edilecek belgelerin ve uygulanacak mülakatların esaslarını ve şeklini belirlemek ve
düzenlemektir.
Bu tüzük maksatları bakımından ‘uluslararası sınav’ işbu tüzüğün Ek.1 başlığı
altında düzenlenen sınavları kapsar.

Yorum

4. Metin başka türlü gerektirmedikçe Akademi, Akademi Başkanlığı, Akademi Başkanı,
Başkanlık ve Yönetim Kurulu Yasa’nın tefsir kısmındaki tarifleri anlatır.

Sınavların
Uygulanması
ve
Değerlendirm
e ve
Sorumluluk

5. Sınavların uygulanmasından, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden
Akademi Başkanlığı sorumlu olur.

Sınav Tarihi

6.

Kontenjan

7. Kontenjan, Atatürk Öğretmen Akademisinin lisans programlarına
alınacak öğrenci sayısını belirtir. İki tür kontenjan vardır. Bu
kontenjanlardan biri, Yazılı Giriş Sınavı’yla kabul edilecek öğrencileri,
diğeri ise uluslararası sınavlardan elde edilen puanların ibraz
edilmesi sonucu kabul edilecek öğrencileri ifade eder. Uluslararası
sınavların sonuçları ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjan sayısı,
akademiye alınacak toplam öğrenci sayısının üçte birinden fazla
olamaz. Kontenjanlar, eğitim-öğretim işleriyle görevli Bakanlığın
talepleri ve Akademik Kurulun görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

Her yıl, yeni öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulunun
belirleyeceği bir tarihte veya tarihlerde Atatürk Öğretmen Akademisi
Giriş Sınavı yapılır.

Herhangi bir aday, Akademiye giriş için Uluslararası Sınav veya Yazılı
Giriş Sınavı kontenjanlarından sadece birini tercih ederek
başvurabilir.
Uluslararası sınavlar bağlamında açıklanmış ve doldurulamamış
kontenjanlar ise Yazılı Giriş Sınav bağlamındaki kontenjana
aktarılmaz.
Giriş Sınavının
İlanı

8.

Sınava
Başvuracak
Adaylarda
Aranan
Nitelikler

9. Atatürk Öğretmen Akademisi başvuracak adaylarda aşağıdaki
niteliklerin tümü mevcut olmalıdır;
(1) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
(2) Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle
Atatürk Öğretmen Akademisinden veya Atatürk Öğretmen
Kolejinden ilişiği kesilmemiş olmak
(3) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.)
(4) Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylardan Sağlık Raporu istenecektir.)
(5) Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25
yaşından gün almış olanlar kabul edilmez.)

Öğrenci
Kabulü

Yerel basın-yayın kuruluşları aracılığı ile Atatürk Öğretmen Akademisi
Giriş Sınavı koşulları, sınav tarihinden en geç 15 gün önce Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda ilan edilir.

10. (1) Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretmenlik Meslek Eğitimi
Bölümüne bağlı lisans programlarına kayıt hakkı aşağıda (1a) veya
(1b)’de belirtildiği şekilde elde edilebilir.
(a) Akademi Başkanlığı tarafından uygulanan yazılı giriş sınavı ve
sonrasında yapılan mülakat neticesindeki sıralamaya göre
açıklanan kontenjanlara girmeye hak kazanarak;
(b) EK1’de gösterilen kurumlar tarafından gerçekleştirilen ve en az 20
yıldır uygulanmakta olan akademik bağlamdaki uluslararası
sınavlardan elde edilen puanların, ilgili yılın Ağustos ayı içerisinde
Akademi Başkanlığı’nın açıkladığı kontenjanlara girebilecek
seviyede olması gerekir. EK1’de gösterilen sınavlar dışındaki
uluslararası otoritelerin gerçekleştirdiği sınavlardan elde edilen
puanlar ise AÖA Akademik Kurulu’nun kabul edilebilir
değerlendirmesi sonrasında dikkate alınır. Akademik kurul bu
değerlendirmesinde ilgili sınav veya sınavların en az 20 yıldır
uygulanmakta olma koşulunu dikkate alır.
(c) Yukardaki b fıkrası koşullarına bağlı kalınması şartıyle, sanatsal
ve/veya sportif alanlarda elde edilen uluslararası sınav puanları
başvuruda kullanılabilir.
(1d) Uluslararası sınavlar kontenjanı için başvuruda bulunan adayların,
başvuru dosyaları Akademi Başkanının görevlendireceği bir

komisyon tarafından incelenip raporlanır ve rapor Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulur.

Yazılı Giriş
Sınavının
Kapsamı

11. (1) Yazılı Giriş Sınavı 5 (beş) alt testten oluşur. Bu testler Matematik,
Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizcedir.
(2) Testlerin içeriği, yürürlükteki ortaöğretim programı ile sınırlı olup
belirlenen yazılı sınav tarihinden en geç 3 ay önce Akademi resmî
web sitesinde detaylı bir biçimde yayınlanır.
(3) Yazılı Giriş Sınavı’ndaki her alt test, 25 sorudan oluşmak üzere
toplam 125 sorudan ibarettir.
(4) Yazılı Giriş Sınavı müfredat kapsamı Akademik Kurul Önerisi ve
Yönetim Kurulu onayıyla değiştirilebilir.

Yazılı Giriş
12. (1) Yazılı Giriş Sınavı’nda bir (1) yanlış 0.25 doğrunun elenmesine
Sınavının
sebep olur.
(2) Sınavlardan sonra Başkanlık tarafından iptaline karar verilen
Puanının
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların sayısı ne
Hesaplanması
kadar ise o soru sayısı üzerinden puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılır. Bu puanlama toplam soru
sayısının geçerli soru sayısına bölünmesi formülüyle
gerçekleştirilir.
(3) Yazılı Giriş Sınav puanı hesaplanmış olan adaylar, en yüksek
puandan en düşük puana doğru sıralanır ve geçici olarak sınavı
kazananlar ilan edilir. Madde 25’te belirtilen itirazların
sonuçlandırılması neticesinde ise listeler kesinlik kazanır.
(4) Adayların sıralanması adayların yapmış olduğu tercihler dikkate
alınarak yapılır.
(5) Puanlar, ondalık noktadan sonra iki basamak kalacak şekilde
yuvarlanır.
Uluslararası
Sınavlar
Bağlamında
Başvuran
Adaylarının
Mülakat
Öncesi
Puanlarının
Hesaplanması

13. (1) Uluslararası sınavlar kontenjanı için başvuran adayların en az 3
uluslararası sınav puanıyla başvurmaları gerekmektedir. Dil alanı
hariç, diğer uluslararası sınavlardan IGCSE ve buna denk olan
sınavlardan elde edilmiş olan puanın %60’ı, “AS” seviyesi ve buna
denk sınavların %80’i, “A” seviyesi ve buna denk sınavlardan elde
edilmiş puanın ise %100’ü dikkate alınır. Modüler yapıdaki
sınavlarla elde edilmiş “A” seviyesi puanlarının modüllerinin
puanları dikkate alınmaz. Dil alanındaki puanların ise 100%’ü
dikkate alınır. Sportif ve/veya sanatsal alanlarda elde edilen
uluslararası sınav puanlarının % 10u dikkate alınır.
(2) Bu kapsamdaki adayların, mülakat öncesi ibraz ettikleri sınav
puanlarının toplamının 125 puan ölçeğine dönüştürülmüş biçimi
esas alınır.
(3) Mülakat öncesi puanı, üçten fazla sınav ile başvuruda bulunan
adayların 125 ölçeğine göre hesaplanmış puanlarına, A seviyesi
ve buna denk sınavların tüm modüllerinin tamamlanmaması
halinde, AS seviyesi modüllerinin tamamlanmasından sonra
geriye kalan her tamamlanmış modül için 2 puan katkı puanı

eklenmesi ile elde edilir. Bu paragraf uyarınca belirtilen 3
uluslararası sınav puanına ek olarak farklı branşlarda, her A
seviyesi ve AS seviyesinin her alt modülü ve keza her IGCSE sınavı
için adayların 125 ölçeğine göre hesaplanmış puanlarına ikişer
puan katkı puanı eklenir.
(4) Bu kapsamdaki adayların kendileri için açıklanan kontenjan
bağlamında mülakata çağrılabilmeleri için Yazılı Giriş Sınavı
bağlamında mülakat hakkı kazanmış en düşük puanlı adaydan
daha düşük bir puan elde etmemiş olmaları gerekir. Uluslararası
sınavlar bağlamında başvuran öğrencilerle ilgili sonuçlar ise ilgili
yılın Eylül ayının en geç ilk 10 iş günü içerisinde açıklanır.
(5) Puanlar, ondalık noktadan sonra iki basamak kalacak şekilde
yuvarlanır.
Program
Tercihi

14.

(1) Yazılı Giriş Sınavı esnasında adaylar, lisans programlarına ilişkin
tercih sırası yapabilirler. Sınav anında yapılan tercihler, nihai
tercih olarak işlem görür.
(2) Uluslararası sınavlar bağlamında başvuracak adaylar, belgelerini
tamamlayıp akademiye ibraz ederken program tercihlerini de
belirteceklerdir. Bu sahfada yapılan tercih nihaidir.

Mülakat
Hakkı
Kazanan
Adaylar

15.

Mülakat
Heyetinin
Oluşumu

16. Yönetim kurulu, mülkatı gerçekleştirmek üzere akademi başkanının ya
da yerine görevlendireceği kişinin başkanlığında 5 kişiden oluşan bir
mülakat heyeti oluşturur. Heyette yer alacak üyeler tarafsız ve deneyimli
eğitim öğretim elemanı olmak üzere başkanlıkça yönetim kuruluna
önerilir.

(1) Yazılı giriş sınavı ve/veya uluslararası sınav puanları sıralaması
sonrasında belirtilenen kontenjan içerisinde olan adaylar,
mülakata çağrılır.
(2) Açıklanan kontenjana göre en düşük puanı alan öğrencilerin
birden fazla olması durumunda aynı puanı alan öğrencilerin
tümü mülakata çağrılır.
(3) Lisans programlarına ilişkin mülakatlar ayrı ayrı yapılır.

Mülakat Temel
Ölçütleri

17.(1) Mülakat Heyetince, mülakata tabi tutulan öğrencilerde;
(a) Öğretmenliğe uygun olan/olmayan fiziksel ve ruhsal haller
(b) Dil ve ifade düzgünlüğü ile dile hakimiyeti neticesinde iletişim becerisi
(c) Genel mülakat performansı dikkate alınır ve üyelerce notlandırılarak
gerçekleştirilir.

Mülakat
Puanının

18.

Her adayın mülakat puanı, 17. Madde uyarınca belirlenen ölçütlerin
mülakat heyeti üyelerince 1 ile 5 arasındaki bir tam sayıyla puanlanması

Hesaplanm
ası

sonucunda tüm üyelerin verdiği puanların ortalamaları alınarak
hesaplanır.

Toplam Giriş 19
Puanının
.
Hesaplanmas
ı ve İlanı

(1) Yazılı sınav ve mülakat sınavından elde edilen puanlar
doğrudan toplanarak toplam giriş puanı elde edilir. Mülakat
neticesinde yapılacak elemeler, Mülakat Heyeti’nin 4/5 oy
çokluğu ile ve gerekçelendirilerek yapılır. Toplam giriş
puanları neticesinde ortaya çıkan sıralama Yönetim Kurulu
tarafından onaylandıktan sonra ilan edilir.
(2) Uluslararası sınavlar bağlamında başvuran adayların da
toplam giriş puanları hesaplaması ve ilanı 1. Fıkrada belirtilen
yöntemle gerçekleştirilir.

Mülakata
20.
Gelmeyenle
rin Yerine
Yeni
Adayların
Çağrılması

Yedek ve Asıl
Olma Hakkı

21.

(1) Mülakat hakkı kazanıp belirlenen tarihlerde mülakata gelmeyen
adayların yerine kontenjanın dolmaması durumunda mülakat
öncesi elde edilen puan sıralamasında sonraki adaylar kontenjan
doluncaya kadar mülakata çağrılır. Akademide eğitim-öğretim
faaliyetleri başladıktan sonra mülakat işlemleri gerçekleştirilmez.
(2) Kontenjan doldurma işlemi en yüksek puandan en düşüğe doğru
adayların tercihleri dikkate alınarak yapılır.
(3) Mülakata çağrılan adaylar, ilan edilen kontenjandan fazla ise
gelmeyenlerin yerine başka aday çağrılmaz. Ancak ilan edilen
kontenjandan eksik bir durum ortaya çıkarsa, 2. fıkra kuralları
uygulanır.

(1) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlendikten sonra geriye
kalan ve puanı hesaplanan adaylar “yedek” statüsündedir.
(2) Herhangi bir nedenle kayıt yaptırmayan adaylaın yerine, sıra
esasına göre (birinci yedekten başlayarak) açıklanan kontenjan
doldurulana kadar yedek olarak açıklanan adayların öğrenci
alımı, adayların tercihleri de dikkate alınarak, gerçekleştirilir. Bu
faaliyetler, Akademide eğitim ve öğretim faaliyetleri başladıktan
sonra gerçekleştirilmez.
(3) Oluşturulmuş olan sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu
ve/veya mülakat heyeti yedek öğrencilerin asıl olması sürecinde
de geçerlidir.

Kayıt Silme
Durumunda
Yedek Aday
çağırma

22.

Herhangi bir öğrencinin kaydını silmesi durumunda ilgili eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin başlamamış olması koşuluyla yedek adaylar
çağrılır.

Sınav Kayıt
Ücreti

23.

Sınav kayıt ücreti, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sınavla ilgili 24. (1) Yazılı sınavda görev alacaklar, Akademi Başkanlığının önerisi ve
olarak görev
Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.
alanların
(2) Akademi personelinin sayıca yetersiz kalması durumunda eğitim
belirlenmesi
ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığın personelinden de
ve ücretleri
yararlanılabilir.
(3) Sınavda görev alacakların ücretleri, Yönetim Kurulunun
belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.
Son Kurallar
Sınav
Sonuçlarının
Duyurulması
Ve İtiraz

25. (1) Yazılı Giriş Sınavı sonuçları, sınavın tamamlandığı gün veya ertesi
gün medyada veya AÖA’nın internet sitesinde sadece aday
numaraları dikkate alınarak duyurulur ve aynı gün AÖA ilan
tahtasına isim soy isim ve aday numaralarıyla birlikte asılır.
(2) Yazılı Giriş Sınavı sonrasında mülakata çağrılma hakkı, kazanan
adaylara sonuç, sınav tarihinden itibaren en geç on beş iş gün
içerisinde bir yazı ile veya elektronik posta yoluyla bildirilir.
(3) Talep edilmesi halinde, itiraz süresi içinde sınav kâğıtları adaylara
gösterilir.
(4) Sınav sonuçlarının medyada veya AÖA’nın internet sitesinde
duyurulmasından ve AÖA ilan tahtasına asılmasından sonra en
geç üç iş günü içerisinde itiraz edilebilir.
(5)

AÖA Başkanlığı, en çok on iş günü içerisinde itirazları
sonuçlandırır.
(6) AÖA itirazlara ilişkin kararları yargı mercilerinin denetimi
dışında bırakamaz.
(7) Uluslararası sınavlar bağlamında başvuran adayların sınav
sonuçlarının duyurulması ve itiraz koşulları 25. Maddedeki 16 fıkralarında belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilir.

Geçici Madde

26. Bu Tüzüğün ilk uygulamasında 11. Madde, 2’nci fıkra kuralları
değiştirilebilir.

Yürütme
Yetkisi

27. Bu Tüzük, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı tarafından yürütülür.

Yönetmel
ik Yapma
yetkisi

28. İhtiyaç duyulması halinde bu tüzük maddelerinin daha işlevsel hale
getirilebilmesi için yönetmelikler yapılabilir.

Yürürlük

29. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

EK 1. Uluslararası Sınavlar/Test Kurumları
Cambridge International Examinations: IGCSEs
Cambridge International Examinations: A/AS levels
Pearson Edexcel: International GCSEs
Pearson Edexcel: A/AS levels
Pearson Edexcel: International A levels
The International Baccalaureate exams
AQA GCSEs

OCR GSCEs
TOEFL
IELTS
Cambridge English Examinations (CAE)
Test of English for International Communication (TOEIC)
En az 20 yıldır uygulanmakta olan uluslararası sınavlar (10 1b kurallarına bağlı olmak koşulu
ile)

