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………… VALİLĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi: a) MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi.
b) Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve
Uygulama Kılavuzu.
c) 21.05.2020 tarih ve 7089617 sayılı Genel Müdürlük Yazısı.
2020 yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav ilgi
(a) Yönerge ve ilgi (b) Kılavuz gereğince 20 Haziran 2020 tarihinde ve iki oturum halinde
yapılacaktır.
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın uygulanması
ve sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla bu sınava özel olmak üzere görev alacak
personelin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi (c) yazı ile Müdürlüğünüze
gönderilmişti
İlgi (c) yazının Sınav Evraklarının Nakli ve Güvenliği başlıklı altıncı maddesi ile İl/İlçe
merkezlerine uzak olan okul/kurumlara ait sınav evraklarının sınav başlama saatine uygun
olarak götürülmesi ve geri getirilmesi ile ilgili tedbirler ilgili milli eğitim müdürlüklerince
alınacağı belirtilmiştir. İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerince alınan tedbirlerin il milli eğitim
müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi istenmiştir.
İlgi (a) Yönerge gereğince, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem
sınavlarına ait sınav evraklarını; Bakanlık tarafından görevlendirilen sınav evrakı nakil
görevlilerinden teslim almak, sınav saatine kadar muhafaza etmek, sınav yapılacak binalara
götürülüp geri getirilmesi işlemlerini yürütmek ilgili milli eğitim müdürlüklerinin
sorumluluğundadır.
Bu kapsamda 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Merkezi Sınava ait sınav
evraklarının, sınav yapılacak binalara götürülüp geri getirilmesi için ilgili milli eğitim
müdürlüklerince aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- İlçe milli eğitim müdürlükleri, sınav yapılacak okul/kurumların konumunu göz
önünde alarak birinci ve İkinci oturuma ait sınav evraklarının 20 Haziran 2020 günü en geç
saat 08.15 de sınav yapılacak binaya teslim edilecek şekilde sınav evrakı dağıtım planlarını
hazırlayacaktır.
2- İlçe milli eğitim müdürlükleri, hazırladıkları dağıtım planlarını ilgili emniyet
birimleri ile istişare ederek güvenlik ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
3- İlçe milli eğitim müdürlükleri, yaptıkları dağıtım planlarına göre gerekli araç ve
personel temini işlemlerini yapacaktır.
4- 20 Haziran 2020 gününden önce hiçbir sebeple sınav yapılacak okullara sınav evrakı
nakli ve teslimatı yapılmayacaktır.
5- İlçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan dağıtım planlarında, 20 Haziran 2020
günü saat 07.00 den önce hareket edecek araçlar var ise sadece bu araçlara ait planlama, ilgili
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il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecek. İl milli eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi
halinde bu plan doğrultusunda hareket edilecektir.
6- İl milli eğitim müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan
planlara göre 20 Haziran 2020 günü saat 07.00 den önce hareket edecek araçları tek bir liste
halinde toplu olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.
7- 20 Haziran 2020 günü saat 07.00 den sonra hareket edecek araçlar için Genel
Müdürlüğümüze bildirim yapılmayacaktır.
20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Merkezi Sınava ait sınav evraklarının,
Bakanlık tarafından görevlendirilen sınav evrakı nakil görevlilerinden teslim alınması, sınav
öncesi muhafaza edilmesi, sınav yapılacak binalara götürülüp geri getirilmesi süreçlerinde
azami özenin gösterilmesi konusunda ilgili birim ve personele bilgi verilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Dr. Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Genel Müdür
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