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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Personel Genel Müdürlüğü’ne

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kuramlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 
uyarınca ilk defa görevlendirme kapsamında başvuran adayların yazılı sınavı yapılmış ve 
ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

25/02/2019 Tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlanna Yönetici Seçme Sınavı 
Duyurusunun 9. Maddesinde; “Sınav sonuçlan. ÖSYM’nin İnternet sayfasından duyurulacak, 
adayların adresine ayrıca smav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarım. 
ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday 
şifreleri ile öğrenebilecektir. Internet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ 
hükmündedir/’ Denildiği için adaylar sadece kendi sınav sonuçlarını; ÖSYM’nin 
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilmektedir.

Oysa Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarma Yönetici Görevlendirme 
Yönetmeliğimin “Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması” başlıklı 18.maddesinde;

“MADDE İS  -  (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en zec otuz 
2ün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. " Denilmekle sınava katılan tüm adayların 
sınav sonuçlarının Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacağı taahhüt edilmiştir.

Yine Yönetmeliğin “Sözlü smav” başlıklı 21. Maddesinde;
“MADDE 21 -  (D Yazılı smavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek 

puan alandan başlamak üzere, eğitim kuramlarının bos bulunan yönetici sayısının tic katı aday 
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava 
çağrılır.” Denildiği için yazılı sınavı kazanan adayın, sözlü sınava çağırılan adayların smav 
sonuçlarını bilme hakkı bulunmaktadır.

Kamu hizmetlerinin aleni ve denetime açık yürütülmesi esastır. Bu nedenle gerek ilk 
defa gerekse yeniden yönetici görevlendirmelerin tüm aşamalarında sonuçların, Yönetmeliğin 
18. Maddesine de uyularak ilan edilerek, oluşabilecek şaibenin de önlenmesi gereklidir.

İlgili konuya hassasiyet gösterilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını umar, gereğini 
bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
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