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29.11.2019

.........................VALİLİĞİNE
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi.
b) Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.11.2019 tarihli ve
30736300-774.01.01-E.22504928 sayılı yazısı.
ç) Gaziantep Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)'nin 18/11/2019 tarihli ve
70253258-774.01.01-E.22776114 sayılı yazısı.
d) Konya Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)'nin 18/11/2019 tarihli ve
76345873-480.04-E.22812683 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönergenin 19 uncu maddesi birinci fıkrasının (b) bendine
göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bağlı e-Sınav merkezlerinde oluşturulan bina
komisyonlarında “Uygulama ve İzleme Sorumlusu” olarak görev alacak personelin e-Sınav
uygulama sertifikasına sahip olması gerekmekte olup uygulama ve izleme sorumlusu olarak
görev alacak personelin Valiliklerce mahalli olarak "e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu
Kursu"na katılarak sertifika sahibi olan personel içerisinden belirleneceği ve bu kurslara
katılacak personel nitelikleri ile diğer hususlar ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.
Ancak, ilgi (ç) ve (d) yazıda; İlgi (c) yazı ile Valiliklere bildirilen, e-Sınav Uygulama
ve İzleme Sorumlusu kursuna katılacak personel niteliklerine göre kursa katılım şartlarını
taşıyan yüksek oranda personel olduğu, başvurulması durumunda bu personelin kurslara
hangi sıralamaya göre alınacağı hususunda tereddüte düşüldüğü, bu durumun kursa katılacak
personel seçiminde problem oluşturacağı belirtilmektedir.
İlgi (c) yazı ekinde yer alan "e-Sınav Uygulama Ve İzleme Sorumlusu Kursu
Hakkında Genel Açıklamalar" başlıklı ekte belirtildiği üzere Valiliğinizce açılacak kurslarda
başvuru önceliği daha önce "e-Sınav Uygulama Semineri"ne katılarak sertifika sahibi olan
personel için geçerli olup bu personel haricinde kursa başvuran personelin seçimi ile ilgili
Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir sıralama oluşturulmamıştır.
Bu bağlamda; Valiliğinizce düzenlenecek olan e-Sınav Uygulama ve İzleme
Sorumlusu Kursuna katılacak personel (daha önce eğitim alarak e-Sınav uygulama
sertifikasına sahip olan personel haricinde başvuran diğer personel) için Valiliğinizce uygun
görülen bir sıralama oluşturulması ve bu sıralama ile kursa katılımlarının sağlanması Genel
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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