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T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-67658492-903.01-21909685 08.03.2021
Konu : Proje Okullarına Öğretmen 
             Yönetici Atama Başvuru Duyurusu                                                       
         

...................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi      : a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
              b) MEB-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/02/2021 tarihli ve 20994043 sayılı
                 yazısı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okullarına 2021 yılında yapılacak 
öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin 
uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler doğrultusunda Proje okullarına 
öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 Başvuru Formu ile 
alınacaktır. Söz konusu formun, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar 
ortamında doldurulup çıktısı alınıp imzalandıktan sonra  görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından 
bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp, mühürlenecektir. Daha sonra hazırlanan evrak hem DYS 
üzerinden hem de başvuru yapan öğretmen-yönetici tarafından elden Müdürlüğümüz Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şubesi'ne imza karşılığı teslim edilecektir.  

Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen hususlara ilişkin 
belgeler de ekte gönderilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen ve yöneticilerin Ek-1 Başvuru 
Formunu ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) yazı kapsamında doldurması; usulüne uygun doldurulan başvuru 
formlarının 15/03/2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim 
Hizmetleri Şubesine hem  DYS üzerinden gönderilmesi hem de imza karşılığında başvuru belgeleri ve 
istenen belgelerin aslının imza karşılığında  elden teslim edilmesi  hususunda;

Gereğini rica ederim. 

                                                                                                                                      Mehmet BULUT
                                                                                                                                               Vali a.
                                                                                                                             İl Milli Eğitim Müdür Yrd.
Ek: 
1-İlgi (b) yazı ve Ek-1 Başvuru Formu
2-İhtiyaç bilgileri

Dağıtım
17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


