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İlgi

: Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/05/2014 tarihli ve 1843555
sayılı AR-GE Birimleri Yönergesi.

İlgi yönerge kapsamında İlimiz AR-GE biriminde, Araştırma, Stratejik Planlama ve
Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) için 1(Bir), Proje Ekibi (PEK) için 1(bir) olmak üzere toplam 2
personel görevlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda görev almak isteyenlerin, ilgi yönergenin
8. Maddesinde görev alacak personelin nitelikleri başlığında geçen şartlara haiz kişilerin,
01/07/2015 tarihi mesai saati bitimine kadar, müdürlüğümüze ekte belirtilen başvuru evrakları ile
birlikte başvurmaları gerekmektedir. İlgililere gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.
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BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:
1) İyi seviyede bilgisayar ve ofis programları kullanabilmek
2) En az dört yıllık yükseköğrenim belgesi sunmak
3) Seyahat etmesine, il içi ve il dışı görevlendirmesine engel bir rahatsızlığı bulunmamak
Özel Şartlar:
Araştırma, Stratejik Planlama ve kalite Geliştirme Ekibi (ASKE) İçin:

1) Stratejik yönetim ve planlama, performans yönetimi, süreç yönetimi, toplam kalite yönetimi,
araştırma yöntem ve teknikleri alanlarının en az birinden 30 saatlik merkezi hizmet içi eğitim
almış olmak
Projeler ekibi (PEK) için:

1) Proje döngüsü yönetimi veya proje hazırlama alanında en az 30 saat hizmet içi eğitim almış
olmak veya proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahip olduğunu belgelemek
2) Proje ekibinde görevlendirilecek en az bir personelin İngilizce dilinde yabancı dil seviye tespit
sınavından en az (B) düzeyinde not almış olması veya denkliği olan yeterlilik belgesine sahip
olması gerekmektedir.
Tercih Nedenleri:

1) Yüksek Lisans/Doktora yapmış olmak
2) En az ( C) düzeyinde bir yabancı dil ( YDS dillerinden biri) bilgisine sahip olmak
3) Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, İstatistik, Kamu Yönetimi, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı,
Sınıf öğretmenliği, Bilişim Öğretmenliği veya Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden mezun
olmak
4) AR-GE biriminin görev alanı ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası çalışmalara veya eğitimlere
katılmış olmak ve bunları belgelemek
5) Bakanlıkta hizmet süresi olarak en az 5 yılı tamamlamış olmak
Başvuru Evrakları:
1) Dilekçe

2) Bilgisayar ve ofis programları kullanabildiğine dair sertifikalar
3) 4 yıllık üniversite mezunu olduğunu gösterir belge/diploma
4) ASKE ve PEK ekipleri için aranan şartları gösteri belgeler
5) Varsa Yüksek Lisans / Doktora belgesi
6) Varsa en az ( C) düzeyinde bir yabancı dil ( YDS dillerinden biri) belgisi
7) Varsa Ulusal ve uluslararası çalışmalara veya eğitimlere katılmış olduğunu gösterir belgeler .
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