“ BÖLÜM IV
MİLLİ EĞİTİM DENETLEME, DEĞERLENDİRME VE
YÖNLENDİRME KURULUNDA GÖREV YAPACAK OLAN BAŞKAN
YARDIMICISI (MÜDÜR MUAVİNİ), EĞİTİM BAŞDENETMENİ VE EĞİTİM
DENETMENİ KADROLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN SINAV KOŞULLARI
VE ATAMALAR”
Yazılı Seçme/
Yükselme
Sınavı

17. Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı Eğitim Denetmeni,
Başdenetmen ve Başkan Yardımcısı görevine ilk atamada
atanacak adayların münhal ilan edilen Eğitim Denetmeni,
Başdenetmen ve Başkan Yardımcısı kadrosunda ifa
edilecek görevleri etkinlik ve verimlilikle yerine
getirebilecek yeterliliğe sahip olup olmadıklarının tesbit
edilebilmesi için aşağıda belirtilen çerçevede Kamu
Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavdır.
(1) Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı’nın yapılacağı tarih,
en az 15 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından medya aracılığı ile ilan edilir.
(2) Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı’nı oluşturan tüm
testler yazılı çoktan seçmeli olarak yapılır ve ayni
gün optik okuyucu tarafından değerlendirilir.

Cetvel II
ve
Cetvel IV

(3) Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı tek oturumda
gerçekleştirilir ve Denetmenlik için kapsamları bu
Tüzüğe ekli Cetvel II’de belirtilen testlerden toplam
250 puan üzerinden, başdenetmenliğe veya başkan
yardımcılığına yükselmeler için Cetvel IV’de
belirtilen testlerden toplam 250 puan üzerinden
yapılır.
(4) Yazılı seçme veya yükselme sınavı denetmen,
başdenetmen veya başkan yardımcısı kadrolarında
münhal olması halinde yılda en çok bir kez
düzenlenir.
Ancak, acil ihtiyaçlarda Bakanlığın gerekli görmesi
halinde ikinci kez de düzenlenebilir ve bu sınava
isteyen herkes birden fazla girebilir.

Kriter
Değerlendirmesi ve Kriter
Puanı

18. (1) Kriter Değerlendirmesi, münhal ilan edilen kadroya
başvuran adayların, ifa edilecek görevlerle ilgili,
yaşam ve meslek hayatı boyunca elde etmiş
oldukları deneyim, beceri, başarı ve diğer vasıfların
değerlendirilmesidir. Kriter değerlendirmesi her
aday için Kriter Puanı’nın hesaplanmasıyla sınav
tarihinden en geç bir hafta önce tamamlanır.

(2) Herbir adayın Kriter Puanı, adayın başvuru
esnasında sunacağı belgeler çerçevesinde, Bakanlık
tarafından Cetvel III’deki tabloya uygun olarak,
hesaplanır.
Eğitim
denetmenliği,
Eğitim
başdenetmenliği ve Başkan Yardımcılığı için azami
kriter puanı ise 750’dir.
(3) Değerlendirilecek kriterler için sunulan hertürlü
belge ve sertifikanın seviye ve derecesinin tesbiti
konusunda Bakanlık yetkili ve sorumludur.
Cetvel III’de

(4) Herbir kriterin puanlanmasında kullanılacak ayrıntılı
tablo bu Tüzüğe ekli Cetvel III’de gösterildiği
gibidir.

Atanma Puanı

19. Yazılı Seçme/Yükselme sınavı sonrasında, her
Atanma Puanı hesaplanır. Atanma Puanı,
Seçme/Yükselme Sınavı’ndan aldığı puanı ile
Değerlendirilmesi sonucunda almış olduğu
Puanı’nın aritmetik toplamıdır.

adayın
adayın
Kriter
Kriter

Atanma
Sıralama
Listesinin
Oluşturulması

20. (1) Adayların, en yüksek Atanma Puanı’ndan başlayarak
aşağıya doğru sıralanması ile oluşturulan liste, ilgili
münhal kadronun Atanma Sıralama Listesi’ni
oluşturur.
(2)
Yazılı Seçme Sınavı’na veya Yükselme Sınavına
katılan adaylar için sınav tarihinden itibaren en geç
on beş gün içerisinde, yazılı Sınavdan almış olduğu
puan, kriter Değerlendirmesi sonucunda almış
olduğu Kriter puanı ve Atanma Puanı’nı gösteren
kişiye özel detaylı sınav sonuç belgesi düzenlenir.
(3) 600 ve üzeri atanma puanı elde edemeyenler bu
Tüzüğün 21’inci maddesinde öngörülen atanma
listesine giremezler.

Atanma
Listesi’nin
Oluşturulması

21. Eğitim Denetmeni, Başdenetmen veya Başkan Yardımcısı
kadroları için Atanma Sıralama Listelerindeki adaylardan
münhal sayıları ile sınırlı en yüksek başarıyı gösteren
adayların başarı sıralaması, söz konusu kadroların
Atanma Listelerini oluşturur.

Atanma
Sıralama
Listelerinden
İhtiyaç
Kotalarına
Göre Atanma
Listelerinin
Oluşturulması

22. Münhal döneminde bakanlığın önceden belirleyerek
duyuracağı branş, okul/program türüne göre denetmen,
başdenetmen ihtiyaç kotalarına bağlı olarak Atanma
Sıralama Listeleri esas alınarak ayrı ayrı Atanma Listeleri
oluşturulur. Bu şekilde oluşan İlköğretim, Genel
Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Atanma
Listelerineden birine giren ve kota münhal sayısı kadar en
başarılı adaylar, ilgili kadroya, Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından, mevzuat çerçevesinde atanır.

Sözlü Sınav
(mülakat)

23. Dikkate alınan asgari puanda eşitlik olması halinde, eşit
puanlı adayların hangisinin atanacağını belirlemek üzere,
bu adaylar Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sözlü
sınava çağrılırlar. Kamu Hizmeti Komisyonu uygun
göreceği kişi veya kişileri danışman olarak bu sözlü
sınava çağırabilir.

Sınavın
Geçerlilik
Süresi

24. Kriter Değerlendirme ve Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı
sonucunda elde edilen Atanma Puanı, altı ay süresince
sınav yapılan kadro için geçerli olup, söz konusu kadro
için altı ay içerisinde başka sınav açılamaz.

Yazılı
Seçme/Yüksel
me Sınavı
Sonuçlarının
Duyurulması

25. (1) Bu Tüzük’te öngörülen kriterlere göre belirlenen
Kriter Değerlendirme sonuçları ile Yazılı
Seçme/Yükselme Sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı
günün ertesi günü, medyada sadece aday numarası
ile duyurulur ve ayni gün Kamu Hizmeti Komisyonu
ilan tahtasına isim ve aday numarası ile asılır. Ayrıca
Kriter Puanı ve Yazılı Seçme/Yükselme Sınavı
sonuçlarını içeren, kişiye özel olarak hazırlanmış
sınav sonuç belgeleri, sınav tarihinden itibaren en
geç on beş gün içerisinde adaylara gönderilir ve
Resmi Gazete’de yayımlanır.
(2) Kriter Değerlendirmesi ve Yazılı Seçme/Yükselme
Sınavı sonucuna göre Atanma Sıralama Listesine
giren ve münhal eğitim denetmeni, başdenetmen
veya başkan yardımcısı kadrosuna atanmaya hak
kazanan adaylara sonuç, sınav tarihinden itibaren
engeç on beş gün içerisinde bir yazı ile bildirilir.
(3) Talep edilmesi halinde Kamu Hizmeti Komisyonu
Sınav kağıtlarını adaylara gösterir.

Atamanın
Yapılması

26. (1) Yazılı
Seçme/Yükselme
Sınavı ve
Kriter
Değerlendirmesi sonucunda, bu Tüzüğün 22’inci
maddesi kuralları çerçevesinde atanmaya hak
kazanmış denetmen, başdenetmen veya başkan
yardımcısı adaylar münhal ilan edilen kadrolara
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanırlar.
(2) Atamalar, bir yazı ile ilgililere bildirilir ve Resmi
Gazete’de yayımlanır.”

Yürürlüğe
Giriş

5. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de
itibaren yürürlüğe girer.

yayınlandığı tarihten

CETVEL II
Madde 17 (3)
İlk kez Denetmenlik Görevine Atanmada Yapılacak
Yazılı Seçme Sınavı’nı Oluşturan Testlerin Kapsamları
TOPLAM 250 PUAN
Mevzuat – 75 puan
Yaklaşık ağırlığı (*)
TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER (35 puan)

%47

1) MEKB denetim ve eğitim ile ilgili tüzük ve
yönetmelikleri (**)

Yaklaşık ağırlığı (*)

YASALAR (40 puan)
1)
2)
3)
4)
5)

%53

MEDDYK Yasası
Kamu Görevlileri Yasası
Öğretmenler Yasası
Milli Eğitim Yasası
Eğitimle ilgili diğer yasalar (**)

(*) Yasa ve Tüzük-Yönetmeliklerle ilgili soru ağırlıkları her bölüm içinde eşit olarak dağıtılır.
(**) Sınavda sorulacak Eğitimle ilgili Yasa ve Tüzüklerin kapsam ve ağırlıkları
MEKB tarafından belirlenip Sınav Komisyonuna bildirilir.
Eğitim Bilimleri – 75 Puan
Yaklaşık ağırlığı
1) Eğitim Psikolojisi
a)Gelişim Psikolojisii
b)Öğrenme Psikolojisi
c) Ölçme ve değerlendirme

(30 puan) %40
(10 puan)
(10 puan)
(10 puan)

Yaklaşık ağırlığı

2) Program Geliştirme ve Öğretim
a)Program geliştirme
b)Öğretim metotları

(25 puan) (%33)
(12 puan)
(13 puan)

3) Rehberlik
Eğitim Denetimi Alan Bilgisi -100 puan
Yaklaşık ağırlığı

(20 puan) (%27)

Yaklaşık ağırlığı

1) Okul Öz-denetimi

(20 puan) %20

3) Eğitimde Performans Yönetimi

(20puan)

%20

2) Okul Gelişim Planı

(20 puan) %20

4) Eğitimsel Problem Çözme Yöntemi

(20puan) %20

5) Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

(20 puan) %20

CETVEL III
Madde 18 (4)

Adayların Kriter Puanının Hesaplanmasında Kullanılacak Tablo
Denetmenliğe ilk atanmada ve Yükselmelerde: TOPLAM 750 PUAN
KRİTER
Puan
(A)Kıdem
Münhal kadroya başvuru için gerekli asgari hizmet yılı üzerindeki, fiili
öğretmenlik yapılan her bir yıl* için
Yasa gereği sorumlu öğretmenlik ve vekaleten görevlendirmelerde,
şeflik ve okul yöneticiliği için ilave her bir yıl için
Eğitim Denetmeni görevinde her bir yıl için
(B)Sicil
Son beş yıl içinde alınan sicil değerlendirme puanları esas alınarak, her
yıl için alınan puandan 60 çıkartılır ve kalan puanlar toplanarak 4’e
bölünür. Bu şekilde elde edilen puan Sicil ve Teftiş Kriter Puanıdır.
Sicil ve Teftiş Kriter Puanı aşağıdaki eşdeğer formül kullanılarak da
elde edilebilir:
[(1.Yıl SP+2.Yıl SP+3.Yıl SP+4.Yıl SP+5.Yıl SP)-300]/4
Sicil ve Teftiş Kriter Puanları ayrı ayrı hesaplanır.
a) Sicil Kriter Puanı
b) Teftiş Kriter Puanı

Lisansta 4 yılın üzerinde eğitim gerektiren okullar için her ilave yıla

Master
İkinci 4 yıllık lisans
Doktora
(Ç)Yabancı Dil Bilgisi** (belgelenmesi halinde her ayrı dil için sadece en üst
seviye puanlanacak ve toplamları denetmen adayları için 60 puana,
başdenetmen adayları için 70 puana kadar yapılacak)
TOEFL ELTS/
IELTS

Üni.Dil GCE / Kamu
Yeterlik IGCSE Sınavı

Orta

537
550
567

60
65
70

İleri Orta
İleri

6
6.5
7-7.5

C
B
A

60
65
70

150

5
10

100

50
50

(C)Eğitim düzeyi (sadece en yüksek olan kıstasa göre puan verilecek)
4 yıllık lisans

Y.Dil
Seviye

15

Azami
Puan

MEB
Maarif
Sert.
60
65
70

25
5
40
50
70

Seviye
Puanı
30
50
70

70

70
30
50
70

Bu katagoriler haricindeki yabancı dil sertifikalarının denkliği ve düzeyi bakanlıkça değerlendirilecektir.

(D)Bilgisayar** (Word,Excel,Powerpoint,Database,Internet,e-mail,web-tasarımı)
IT
Seviye
Başlangıç(BASIC)
İleri (Advanced)

ECDL
/ICDL
75
75

MEB
Sert.
%75
%75

70
50

70

Bu katagoriler haricindeki bilgisayar sertifikalarının denkliği ve düzeyi bakanlıkça değerlendirilecektir

(E)Mesleki gelişim-katıldığı kurslar***
Katılım belgesi*** sunulan kurslarda her saat için
Bir sınava bağlı Başarı belgesi*** sunulan kurslarda her saat için
Yöneticilik katılım belgesi sunulan kurslarda her saat için
Bir sınava bağlı yönetici katılım belgesi sunulan kurslarda her saat için

0.25
1
1.5
3

150

(F)Bilimsel faaliyet-yayın
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale
Kitap yazmak, Kitap Komisyonlarında, program geliştirme, ölçmedeğerlendirme komisyonlarında veya projelerde görev yapmış olmak
Uluslararası hakemli konferansta tebliğ
Ulusal hakemli konferansta tebliğ
Uluslararası konferansa katılım
Ulusal konferansa katılım
(G)Sosyal-kültürel faaliyet
Eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşların, kooperatif, izcilik, spor kulüplerinin
idari organlarında görev yapanlara her bir yıl için
Okul Aile Birliği, Kültür Dernekleri, Bilimsel Araştırma Derneklerinde
görev alınan her bir yıl için
Sendika temsilcisi ve idari organlarda görev alınan her bir yıl için
*

20
10
10
15
5
5
2

3
3
3

- 6 ay ve üzerindeki süreler 1 yıla tamamlanır, 6 ay altındaki süreler sayılmaz
- Yabancı Dil Bilgisi ve Bilgisayar kullanımı seviyelerinde seviye Bakanlıkça belirlenir.
***
- Sunulan sertifika veya belgeler Bakanlıkça akredite edilir. Akredite edilmeyen belge
ve/veya sertifikalar puanlanmaz.
**

90

50

CETVEL IV
Madde 17(3)

Yükselme Sınavını Oluşturan Testlerin Kapsamları
(TOPLAM 250 PUAN)

Yaklaşık ağırlığı
Alan Bilgisi-Yönetim Bilimleri (140 Puan) %56
1) Toplam Kalite Yönetimi
2) Değişim Yönetimi
3) Liderlik
4)Analiz/Sentez/Değerlendirme
(Case Study)

35 puan
35 puan
35 puan
35 puan

Yaklaşık ağırlığı
Mevzuat (110 Puan) %44

%14
%14
%14
%14

1) Genel Denetim

(55 puan) %22

2) Ön-araştırma ve
Soruşturmacılık

(55 puan) %22

