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GENELGE : 6/2019 

 

Milli E ğitim ve Kültür Bakanlı ğı kanalıyla, 

1. İlkokul Müdürü ve İlkokul Müdür Muavini Münhalleri   
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan 9 adet İlkokul Müdürü ve 3 adet ilkokul 
Müdür Muavini mevkileri için 1 Mart, 2019 Cuma  gününe kadar müracaat kabul edilecektir.  

İlköğretim Dairesi     
İlkokul Müdürü Muhtemel Münhal Yerleri 
Balıkesir –Meriç İlkokulu (1) 
Dipkarpaz İlkokulu (1) 
Fikri Karayel İlkokulu (1) 
Gelibolu İlkokulu (1) 
Karşıyaka Merkez İlkokulu (1) 
Necati Taşkın İlkokulu (1) 
Şht. Doğan Ahmet İlkokulu (1) 
Şht. Hüseyin Akil İlkokulu  (1) 
Şht. Salih Terzi İlkokulu (1) 

  
İlkokul Müdür Muavini Muhtemel Münhal Yerleri 
Güzelyurt Barış İlkokulu 
Şht. Mehmet Eray İlkokulu 
Kurtuluş İlkokulu 
 

2. Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri  

Sınav tarihi, saati ve adayların sınava gireceği yerler, adayların kriter puanları Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’na ulaştırıldıktan sonra belirlenecek ve  
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. 

Konu sınav merkezine yazılı yarışma sınavı amacıyla gelecek olan engelli adayların sınava 
gelmeden önce engelinin ne olduğu ve derecesi hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi 
vermeleri halinde kolaylık sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 
 

3. Sınava Başvuru Ücreti  

Sınava başvuru ücreti 50,00 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya 
Şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir. İki mevkie başvuracak olanların, 
başvuracakları her mevki için ayrı ayrı sınav harcı yatırmaları gerekmektedir. 

 

 

 

http://khk.kamunet.net/


 

4. Başvuru  
A) Adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan 

alacakları başvuru formlarını  doldurarak, kimlik kartı fotokopisi ve sınava başvuru ücreti 
makbuzu ile birlikte 1 Mart, 2019 Cuma  günü çalışma saati bitimine kadar Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanlığı’na Kurumları aracılığı ile ulaştırmalıdırlar. 

  
B) Kriter Değerlendirmesinde dikkate alınacak belgeler ise listelenerek son başvuru tarihine 

kadar bir dosya halinde “ayrıntılı alındı belgesi” karşılığında İlköğretim Dairesi arşivine 
teslim edilmelidir. Liste dışı ve/veya son başvuru tarihinden sonra sunulacak belgeler kabul 
edilmeyecek değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Sadece orijinal belgeler veya ilgili kurumdan onayl ı olması halinde fotokopiler veya 
suretler dikkate alınacaktır.  
Kriter değerlendirilmesi, aşağıdaki kıstaslar üzerinden yapılacaktır:  
(1) Kıdem  
(2) Sicil – Teftiş  
(3) Eğitim Düzeyi  
(4) Mesleki Gelişim – Katıldığı Kurslar  
(5) Bilimsel Faaliyet – Yayın  
(6) Sosyal - Kültürel Faaliyet 
 

5. İlkokul Müdürü Mevki İçin Aranan Nitelikler  
  Müdür olarak atanabilmek için en az iki yıl süreyle, Müdür Muavini olarak hizmet etmiş olmak 

veya en az on yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya öğretmen bareminin ondördüncü 
kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak.  

 
6. İlkokul Müdür Muavini Mevki İçin Aranan Nitelikler  

  Müdür muavini olarak atanabilmek için en az yedi yıl süreyle kadrolu ilkokul öğretmeni veya 
öğretmen bareminin onbirinci kademesinde bir tam yıl hizmet etmiş olmak. 
 

7. Sınav Yöntemi, Konular ve Süre  
Sınav konuları ve ağırlıkları ile ilgili Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nden kaynaklanan teknik 
sorunlar ortaya çıktığından, bu kısım Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ve kamuda yetkili 
Öğretmen Sendikaları ile istişare edilerek çözümlendikten sonra ilan edilecektir. 
 

8. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar  
Adayların sınava girerken KKTC Kimlik Kartı veya kimliğini doğrulayan bir belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Kimliğini belgeleyemeyen ve/veya sınav başlama saatinden 30 dakika sonra 
gelen adaylar sınava alınmayacaktır.  
Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle 
kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde kapalı tutulacaktır. 
Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarından okunarak bu kurallara titizlikle 
uyulacaktır.  
Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 

9. Sınav Kağıtlarının De ğerlendirilmesi ve Ba şarı Puanı  
Yükselme Puanı adayın, Yazılı Yükselme Sınavından aldığı Puan ile Kriter Değerlendirmesi 
sonucunda almış olduğu Kriter Puanı’nın aritmetik toplamıdır.  
 
Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Öğretmenler Sınav Tüzüğü kuralları çerçevesinde her 
münhal kadro için adayların yükselme puanları dikkate alınarak ayrı ayrı sıralama listeleri 
oluşturulur. Sıralama listelerindeki, münhal sayısı ile sınırlı en yüksek başarıyı gösteren 
adayların başarı sıralaması söz konusu münhal kadronun yerleşme listesini oluşturur.  
 
  

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


 
 
Yerleşme Listesine girebilmek için yazılı sınavda en az 200 ve toplamda 600 ve üzeri puan 
almak gerekmektedir. Yerleşme listelerine giren adaylara, Öğretmenler Sınav Tüzüğü Kuralları 
çerçevesinde, münhal mevki ile aynı bölgede görev yapmaları halinde bölge puanı eklenir.  
 
Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, 
optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır. 
 

10. Sınav Sonucuna İtiraz  
Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici 
Sonuçlar”dır.  
Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 3 iş günü içerisinde, yazılı olarak Kamu Hizmeti 
Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilecektir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, 
yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirecektir.  
İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak 
“Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.  
 

11. 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 
 
 
 
SÖ/PÖ 




