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Konu : Sözlü Sınav Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme 
Yönetmeliğinin 24. Maddesi doğrultusunda yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu 
üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan 
sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdür, 
müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yönetici sayısının ayrı ayrı tespiti yapılarak üç katı aday sözlü 
sınava çağrılımaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava 
çağrılacaktır. Adaylar 24-30 Haziran 2021 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yöneticilik 
unvanlarından yalnızca biri için müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar Yönetmelikte belirtilen genel ve 
özel şartları taşımaları gerekmektedir. Başvurular, takvimde belirtilen tarihlerde elektronik ortamda 
yapılacaktır. Adaylar hizmet belgesi ve elektronik başvuru formu çıktısı ile birlikte aldıkları her 
puanın belgesini görev yaptığı eğitim kurumuna teslim edecek, eğitim kurumları/ilçe millî eğitim 
müdürlükleri bu belgeleri titizlikle inceleyip süresi içersinde onay işlemini gerçekleştirdikten sonra 
DYS ortamında Müdürlüğümüze göndereceklerdir. Adaylar başvuru formunda puan aldıkları halde bunu 
belgelendirmedikleri takdirde alınan puanlar geçersiz sayılacak ve sorumluluk başvuran adayda, eğitim 
kurumu müdüründe ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde olacaktır. Yönetici olarak ilk defa 
görevlendirileceklere ilişkin münhal yönetici listesi  http://karabuk.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

Buna göre sözlü sınav, Yönetmeliğin sözlü sınav konuları ve ağırlıkları başlıklı 23. maddesinde 
belirtilen konulardan takvimde belirtildiği şekilde 14-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Merkez 
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde yapılacaktır. Konuyla ilgili sözlü sınava katılacakların listesi ve 
sınav programı http://karabuk.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, gerektiğinde yapılacak olan ek 
açıklamalar da aynı sitede yayınlanacağından sitemizin takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve yazımızın tüm yönetici ve öğretmenlere imza karşılığı duyurusunun yapılarak, 
sözlü sınav yapılacak tarihlerde sözlü sınava katılacak olanların görevli izinli sayılmaları hususunda 
gereğini rica ederim.
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