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T.C.

TUNCELİ VALİLİĞİ

İl Milli EğitimMüdürlüğü

Sayı : 68618143/903.02/6700587 29.06.2015

Konu: Ilk Defa ve Yeniden Müdür Olarak

Görevlendirileceklere İlişkin Duyuru.

..........................KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

...........................MÜDÜRLÜĞÜNE

TUNCELİ

İlgi : a ) 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli

EğitimBakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin

Yönetmelik.

b ) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu
2015.

İlgi (a) Yönetmelik hükümleri ve ilgi (b) Kılavuzda belirtilen çalışma takvimi doğrultusunda,
İlimize bağlı eğitim kurumu müdürlüklerine ilk defa ve yeniden görevlendirmeler yoluyla takvimde
belirtilen süreler içerisinde başvuru alınacaktır.

Bu bağlamda; Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinden
bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinden bulunmamış olup
duyurunun son günü itibariyle ilgi (a) Yönetmeliğin 5.ve 6.maddelerinde belirtilen şartları
taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirilmek üzere başvurularını takvimde belirtilen süre içerisinde elektronik ortamda
yapacaklardır.

Yönetmelik, kılavuz veya çalışma takviminde belirtilen sürelerle ilgili herhangi bir değişiklik
olması halinde değişik Müdürlüğümüzün http://tunceli.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olup,ayrıca
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine/okul ve kurumlara bilgi verilecektir.

Adaylar başvurularını yapmadan önce MEBBİS üzerinden özlük bilgilerini kontrol
edeceklerdir, eksik ve hatalı bilgilerini bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince
düzelttireceklerdir.

Adaylar elektronik ortamdan başvuru yaptıktan sonra alacakları başvuru ve onay formuna etki
eden puanlamaya esas belgelerini okul/kurum veya ilçe üst yazısı eklenmek suretiyle Müdürlüğümüz
İnsan Kaynakları Şubesi (Atama şubesi) 'ne süresi içerisinde göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilk defa ve yeniden müdür görevlendirme sürecinin herhangi bir aksaklığa yol
açmayacak şekilde tamamlanması için gerekli özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

Ali EYYÜPKOCA

Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek: Münhal Müdürlük Listesi (1 Adet )
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DAĞITIM :

-7 İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe

Milli Eğitim Müdürlüklerine) ve

Merkez ilçe dahilindeki tüm okul ve kurum

Müdürlüklerine.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN İLK
DEFA VE YENİDENMÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRME İŞLEM TAKVİMİ

Müdürlüğe İlk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu 29 -30 Haziran 2015

Başvuruların alınması (Ek-2 Değerlendirme Formu) 01-03 Temmuz 2015
Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması 07 Temmuz 2015
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 08 Temmuz 2015
Değerlendirme sonuçlarına itiraz 08-09 Temmuz 2015
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 10 Temmuz 2015
Sözlü sınav duyurusu 13-15 Temmuz 2015
Sözlü sınav 21-24 Temmuz 2015
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 28-29 Temmuz 201
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 03-07 Ağustos 2015
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 10-14 Ağustos 2015
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme işlemleri
(tercihler alınacak.)

17-21 Ağustos 2015


