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KAMU H İZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Sayı:  KHK/0/00/1/2006-14                         25 Nisan, 2014  

 
 

GENELGE NO :29/2014 
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla, 
 
 
1. Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda 

ayrıntıları verilen 8 adet I. Derece Eğitim Denetmeni mevki için ekteki hizmet şemasında  belirtilen aranan 
nitelikleri taşıyan adaylardan 21 Mayıs 2014 Çarşamba gününe kadar müracaat kabul edilmektedir.  
 

Bran ş:       Münhal Sayısı:       
  İngilizce      (2) 
  Matematik (İngilizce-Türkçe)   (1)  
  Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı   (1) 
  Tarih-Sosyal Bilgiler (Türkçe-İngilizce)  (1) 
  Fizik-Fen Bilgisi (Türkçe-İngilizce)  (1) 
  Beden Eğitimi (Erkek)    (1) 
  Resim (Görsel Sanatlar)   (1) 

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yeri 

Sınav tarihi, saati ve adayların sınava gireceği yerler başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti 
Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net  adresindeki web sayfasından KKTC Kimlik Numarası ve Aday 
Numarası ile duyurulacaktır.  

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 

3. Sınav Ücreti 
Sınav Ücreti 28,50 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine yatırılarak, 
makbuzunun alınması gerekmektedir.   

4. Başvuru 
Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan alacakları başvuru 
formlarını  doldurarak, 21 Mayıs, 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na, kriter 
değerlendirilmesinde dikkate alınacak belgelerle birlikte, iki dosya halinde vermeleri gerekmektedir.  Sadece 
orijinal belgeler veya ilgili kurumdan onaylı olması halinde fotokopiler veya suretler dikkate alınacaktır.   
Kriter değerlendirilmesi, aşağıdaki kıstaslar üzerinden yapılacaktır: 
(1) Kıdem 
(2) Sicil  
(3) Eğitim Düzeyi 
(4) Yabancı Dil Bilgisi 
(5) Bilgisayar 
(6) Mesleki Gelişim – Katıldığı Kurslar 
(7) Bilimsel Faaliyet – Yayın  
(8) Sosyal  - Kültürel Faaliyet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://khk.kamunet.net/docs/hizmet_semasi/29_2014_hs.pdf
http://khk.kamunet.net/docs/FORM_GEN__1.pdf
http://khk.kamunet.net/docs/FORM_GEN__1.pdf
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5. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre 
Sınavlar, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle, 250 puan üzerinden yapılacak ve Kamu Görevlileri Sınav 
Tüzüğü’ndeki ekte belirtilen tabloda  görülen test konu ve ağırlıklarından oluşacaktır.  

6. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar 

Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı veya kimliğini doğrulayan bir belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir.  Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

 Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak,   
 cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır. 

Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle 
uyulacaktır. 

Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.  

7. Sınav Kağıtlarının De ğerlendirilmesi ve Ba şarı Puanı 

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve 
bilgisayar ile yapılacak ve sonuçlar aynı gün KHK Web Sitesinden açıklanacaktır. 

Atama Puanı, adayın Seçme/Yükselme Sınavı’ndan aldığı puanı ile Kriter Değerlendirmesi sonucunda 
almış olduğu Kriter Puanı’nın aritmetik toplamıdır. 600 ve üzeri atanma puanı elde edemeyenler atanma 
listesine giremezler; 

8. Sınav Sonucuna İtiraz 

Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.  

Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra en geç 3 iş günü 
içerisinde yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki 
itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene 
bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazlarda, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı 
bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.  

İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav 
Sonuçları” olarak duyurulur.        

9. Sınav Öncesi Ve Sonrası Tüm Bilgi Ve Geli şmeler İle Duyuru Ve Ça ğrılarımız İnternet Sayfamız 
Kanalıyla Yapılacak 

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası  önceliği dikkate 
alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
             Kamil Kayral 
              Kamu Hizmeti Komisyonu 
                Başkanı 
 
 
 
EÜ/PÖ 
 
 
 

http://khk.kamunet.net/docs/egitim_denetmenleri_cetvel_3.pdf



