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İlgi:

a)MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin
Yönetmelik,
b)MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Kılavuz.

İlimiz eğitim kurumlarında yönetici (müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı)
olarak görev yapanlardan ilgi (a) yönetmeliğin 27 nci maddesine göre yöneticilik görevi sona
erenler ile aynı yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre yöneticilik normu düşenlerin,
12/06/2015 tarihi itibariyle görev süreleri tamamlamış olup, bu kapsamda bulunan
yöneticilerin il içi öğretmen olarak atamaları yapılacaktır.
Yöneticilik görev süresi sona erenlere ait liste, alanlara göre öğretmen ihtiyacı
bulunan kurum listesi ile başvuru formu Müdürlüğümüze ait http://sirnak.meb.gov.tr internet
adresinde yayımlanmıştır.
Listede adı geçen eğitim kurumu yöneticilerinin başvuru formu ile alanlarında ihtiyaç
bulunan kurumlara tercih yapmaları gerekmektedir. Başvurular 26-30 Haziran 2015 tarihleri
arasında yapılacaktır. Başvuru sahipleri en fazla 10 tercihte bulunacaklardır. Başvuru
yapmayan eğitim kurumları yöneticileri ile başvuru yaptığı halde puan yetersizliği nedeniyle
tercihlerine atanamayanların görev yerleri resen yapılacaktır.
İlgi (a) yönetmeliğin 27 nci ve 30 uncu maddeleri gereği görevi sona erenler,
bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu
eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle kadroların bulunduğu ilçede olmak üzere, il
sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak
atamaları yapılacaktır.
İlgililere imza karşılığı gerekli duyurunun yapılması, başvuru formlarının en geç 30
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Haziran 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Vali a.
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