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T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 14205263-903.07.01-E.8916455 03.07.2020
Konu : 2020 Yılı İlk Defa Yönetici 
              Görevlendirme Mülakat Programı
              Düzeltme Yazısı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi    : a) 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.
b) 25/06/2020 tarihli ve 8424786 sayılı yazımız.
c)02/07/2020 tarihli ve 8855152 sayılı yazımız.
İlgi (c) yazımız gereği duyurusu yapılan  2020 Yılı İlk Defa Yönetici 

Görevlendirme Mülakat Programında 15-16 Temmuz tarihleri sehven programa alınmış olup 
yeniden yapılan program detayı aşağıya çıkarılmıştır.

1-Müdür olarak müracaatta bulunan adaylar 06-07.07.2020 tarihlerinde, saat 
09:00-17:00 saatleri arasında puan üstünlüğü sırasına göre, puanın eşit olması halinde; 
alfabetik sıraya göre mülakat sınavına alınacaktır.

2-06.07.2020 Pazartesi günü Müdür listesinde yer alan adaylardan 01- 33 sırasında yer 
alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

3-07.07.2020 Salı günü Müdür listesinde yer alan adaylardan 34-66 sırasında yer alan 
kişiler mülakat sınavına alınacak.

4-Müdür Yardımcısı olarak müracaatta bulunan adaylar 08-09-10-13-14.07.2020 
tarihlerinde, saat 09:00-17:00 saatleri arasında puan üstünlüğü sırasına göre, puanın eşit 
olması halinde; alfabetik sıraya göre mülakat sınavına alınacaktır.

5-08.07.2020 Çarşamba günü Müdür Yardımcısı listesinde yer alan adaylardan 01-32 
sırasında yer alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

6-09.07.2020 Perşembe günü Müdür Yardımcısı listesinde yer alan adaylardan 33-64 
sırasında yer alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

7-10.07.2020 Cuma günü Müdür Yardımcısı listesinde yer alan adaylardan 65-96 
sırasında yer alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

8-13.07.2020 Pazartesi günü Müdür Yardımcısı listesinde yer alan adaylardan 97-128 
sırasında yer alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

9-14.07.2020 Salı günü Müdür Yardımcısı listesinde yer alan adaylardan 129-160 
sırasında yer alan kişiler mülakat sınavına alınacak.

10-Mülakat Sınavı Bitlis Öğretmenevi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
11-Müdür/Müdür Yardımcısı mülakat sınavına girme talebinde bulunan adayların 

belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde mülakat sınavı 
hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Bilgilerinize ve ilgililere gerekli tebliğin yapılması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.

Nedim YOLDAŞ      
Vali a.              

İl Millî Eğitim Müdür V.
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Ek: 
Mülakata Katılacak Olan Müdür ve
Müdür Yardımcısı Adaylarına ait 
Excel Formatı Liste

Dağıtım:
6 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM.)
Tüm Okul/Kurum Müd.


