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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-58437673-903.07.01-23449351 01.04.2021
Konu :  Bulunduğu Eğitim Kurumunda

 4 veya 8 Yıllık Görev Süresini 
Tamamlayan Yöneticiler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme            
                  Yönetmeliği.
              b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/03/2021 tarihli ve 22712602 sayılı    
                  yazısı.
              c) 22/03/2021 tarihli ve 22771023 sayılı yazımız.

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile ilgi (a) Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce 
yapılacak görevlendirme ile ilk defa yönetici görevlendirme ilişkin 2021 yılı yeniden görevlendirme ile 
ilk defa yönetici görevlendirme takvimleri oluşturulmuş olup birer örneği ilgi (c) yazımız ekinde 
gönderilmiştir.

Covid 19 salgını nedeniyle koruma ve kontrol önlemleri kapsamında adayların başvuruları 
elektronik ortamda alınacak ve adaylara ait belgeler MEBBİS veri tabanından elde edilecektir. Gerekli 
görülmesi halinde  insankaynaklari22@meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak, ancak lüzum görülmesi 
halinde belgenin aslı talep edilecektir. Yönetici başvuru sürecine ilişkin iletişim ve koordinasyon 
biriminde görevlendirilen personelin iletişim bilgileri https://edirne.meb.gov.tr resmi internet sitesinde 
yayımlanmıştır. Yönetici adaylarının olası değişikleri anılan siteden takip etmeleri gerekmektedir.

İlimiz Eğitim kurumlarında görev yapan ve ilgi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bulunduğu 
eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini 18/06/2021 tarihi itibariyle tamamlayan yöneticilerin 
(Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı) listeleri ekte gönderilmiştir.

Yazımızın tüm yönetici adaylarına duyurulması ve ekli listede adı geçen eğitim kurumu 
yöneticilerine tebliğinin yapılarak, ıslak imzalı tebliğ - tebellüğ belgelerinin ilgilinin eğitim kurumundaki 
özlük dosyasında saklanması, bir örneğinin de 11/04/2021 tarihine kadar Dys üzerinden Müdürlüğümüze 
gönderilmesi hususunda;  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Önder ARPACI
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ek : Liste (1 Sayfa)
Dağıtım :
Merkez İlgi Okul/Kurum Müdürlüklerine
7 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


