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T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :92302672-903.07.01-E.7272020 14.07.2015
Konu : Sözlü Sınav

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :a)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesin İlişkin Yönetmelik.

b)Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/04/2015 tarihli ve 4103368 sayılı yazısı.

İlgi (a) Yönetmelik kapsamında ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere ilgi (b)
yazı ekindeki takvime göre Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinden müracaatlar alınmış, itiraz süreci tamamlanmış ve
sözlü sınava katılacak olanların nerede ve ne zaman gireceklerini gösteren isim listesi http://karabuk.meb.gov.tr
adresinde yayınlanmıştır. Konuyla ilgili yapılacak olan ek açıklamalar ve değişiklikler de aynı adreste
yayınlanacağından sitenin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

İlgi (a) Yönetmeliğin Sözlü sınav konuları ve puan değerleri başlıklı 20. Maddesinde, sözlü sınava
girecek adayların sözlü sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
(1) Sözlü sınavda adaylar;
a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili diğer mevzuat),
b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
e) Genel kültür, yönlerinden değerlendirilir.
(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin
ağırlığı ise yüzde ondur.
(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır denilmektedir.

Sözlü sınav belirtilen tarih ve zamanda Merkez Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde yapılacaktır.
Sözlü sınava girecek olan adaylar sınava girecekleri gün görevli izinli sayılacaktır. Sözlü sınav günü sırası gelen aday
sınava girmediği takdirde beklenilmeden sıradaki aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınav günü sırası gelip de
sınava girmeyen aday ancak özrünü belgelendirmesi durumunda Komisyonun belirleyeceği aynı gün veya bir sonraki
gün sabahtan veya öğleden sonra son aday olarak sınava alınacaktır. Sözlü sınava giren adaylar sözlü sınav esnasında
üzerinde sesli ve görüntülü hiçbir cihaz bulundurmayacak, bu durumda olanların tespit edilmesi halinde sözlü
sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yazımızın tüm ilgililere imza karşılığı duyurularak ilgi (a) Yönetmelik ve yazımızdaki açıklamalar
doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Turgut ACARLI
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdür V.

Dağıtım:

5 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

Merkez tüm okul ve kurum Md.ne.
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