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T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 21959515-125.99-E.8936190 03.07.2020
Konu  : 2020 Yılı Sözlü Sınav Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.
         b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/04/2020 tarihli ve
             41289672-903.01-E.6317709 sayılı yazısı.
       

   Bakanlığımıza bağlı ilimiz eğitim kurumlarında boş bulunan müdür ve müdür yardımcılığı
kadrolarına ilgi (a) Yönetmeliğin 24. ve 25.maddeleri ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi
(b) ekinde yer alan yönetici görevlendirme takvimi çerçevesinde ilk defa yönetici görevlendirilmesi 
yapılacaktır.

Bu kapsamda, ilgi (a) Yönetmeliğin 21.maddesine göre yapılacak olan sözlü sınava alınacak
adayların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca 25-30 Haziran 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda 
başvuru alınmıştır. Alınan başvurulardan incelenmesi neticesinde tercih ettiği unvana göre görevlendirme
şartlarını taşıyanlardan 24/06/2020 tarihinde ilan edilen münhal müdür ve müdür yardımcılığı kadro 
sayısının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacaktır.

Buna göre, ekli listelerde sıralaması belirtilen adaylar isim hizasında belirtilen tarih ve yerde sözlü 
sınava katılacaklardır.

Başvuru yapan aday sayısına göre sözlü sınavın 07-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında
sonuçlandırılması planlanmaktadır.

Mazereti nedeniyle kendilerine belirlenen günde sınava katılamayan adayların mazeretlerini
belgelendirmeleri ve dilekçe ile ilgili sözlü sınav komisyonuna başvuru yapmaları halinde durumları 
değerlendirmeye alınabilecektir.

Sözlü sınav komisyonlarının çalışma saatleri 07-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında 09:00-12:30 ile 
14:00-17:00 saatleri arasında olacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların gelirken yanlarında mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını 
bulundurmaları gerekmektedir.

Bununla beraber, ekte gönderilen müdür ve müdür yardımcıları ihtiyaç listesinde, görevlendirme
başvurularının alınması sürecine kadar ihtiyaç oluşması durumunda güncelleme yapılacaktır. 

Bilgilerinizi, yazımız ve eklerinin aday listesinde adı geçen ilçeniz öğretmen / yöneticilerine imza 
karşılığı duyurulmasını önemle rica ederim.

                Mustafa DİKİCİ
                       Vali a.

               Milli Eğitim Müdürü
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