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Konu: İlk Defa ve Yeniden Müdür

Görevlendirilmeleri Duyurusu

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

İlgi: a)10 Haziran 2014 tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de YayımlananMilli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin
Yönetmelik,
b)MEB'e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerini Görevlendirilmelerine İlişkin
Kılavuz (2015).

İlgi (a) Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereği ve ilgi (b) Kılavuz kapsamında ilimizde
müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumlarına ilk defa ve yeniden müdür
görevlendirilmeleri yapılmıştır.

İlgi (b) Kılavuzun Genel Açıklamalar Başlıklı 2.7 inci maddesinde "Öğrencilerinin
tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi
bulunan eğitim kurumları ile karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve
daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar
arasından görevlendirilecektir. Ancak, kadın aday bulunamaması durumunda bu
Kılavuzun 14 üncü maddesi kapsamında erkek adaylar arasından da görevlendirme
yapılabilecektir." ve yine aynı Kılavuzun Diğer Hususlar Başlıklı 14 üncü maddesinde
"Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra
yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerince
tutanak altına alınarak boş kalan yöneticilikler internet sitesinde 15 gün süreyle
duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi, başvurunun nerelere ve nasıl yapılacağı
belirtilecektir. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak
görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak
Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır." denilmektedir.

İlimiz geneli müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumlarına ait liste Müdürlüğümüze
ait http://sirnak.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

2015 yılında ilk defa ve yeniden müdürlük için yapılan mülakat sınavında başarılı olan
ve her hangi bir kuruma yerleşemeyen veya tercihte bulunmayan yöneticilerin başvuruları
aşağıda takvimde belirtilen süreler içinde manuel olarak alınacaktır.
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Söz konusu yazımızın ilçenizde görev yapan ekteki listede isimleri yazılı olan kişilere
tebliğ edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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