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......................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 21.06.2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarih ve 6317709
sayılı yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair
Yönetmelik hükümleri ve ilgi (b) görevlendirme takvimi doğrultusunda İlimiz eğitim
kurumlarında münhal bulunan müdür ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler yapılacaktır.
Müdür ve müdür yardımcılığı münhal bulunan eğitim kurumları ile İlimiz eğitim
kurumlarında görev yapan ve 2019-2020 ders yılı sonu olan 19.06.2020 tarihi itibariyle aynı
eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda
aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran eğitim kurumlarına ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b)
görevlendirme takvimi kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin çalışmalar ilgi (b)
takvimde belirtilen süreçle başlatılmış olup, İlimiz geneli münhal eğitim kurumu
yöneticilikleri listesi ilişikte gönderilmiştir.
Başvurularda adayların bilgileri MEBBİS’ten alınacağından MEBBİS bilgilerinin
güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Adaylar, güncelleme işlemlerini
başvurular bitmeden önce yapmak zorundadır. Başvurular bittikten sonra yapılacak
güncelleme
istekleri
dikkate alınmayacaktır.
Adaylar MEBBİS
bilgilerinin
güncellenmesinden sorumludur.
Ayrıca ilgi (b) takvim doğrultusunda 27 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında
eğitim kurumları yöneticiliğinde görevlendirilmek üzere başvuru yapanların bilgilerinin
doğruluğu okul/kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince kontrol edilerek onay
verilecektir. (başvuru için gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle onay verilmeyecektir.
Okul/kurum ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan başvurular İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal veya red işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. ) Başvuru
formu ile puanlamaya esas belgelerin onaylı örneklerinin en geç 01.05.2020 tarihine kadar
müdürlüğümüze mutlaka teslim edilmesi gerekmektedir.
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İlgililere duyurulmasını ve yönetici görevlendirme sürecinin herhangi bir aksaklığa yol
açmayacak şekilde sonuçlandırılması için gereğini önemle rica ederim.
Hanefi ÖZKAL
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
EKLER:
Ek:2020 Yılı Münhal Yönetici Listeleri
(Müdür ve Müdür Yardımcısı)
D AĞ ITIM
:
-17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
-Büyükşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne.
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