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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 31520825/903.07/3617524 29/08/2014
Konu: Müdür Başyardımcısı/ Müdür

Yardımcısı Görevlendirme

.......................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine ilişkin
Yönetmelik.

b) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 21/08/2014 tarihli ve 3476910 sayılı
yazısı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) emri gereğince, dört
yıllık görev süresini doldurmamış olan ve yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan ve üzeri alan
müdürlerden kendi kurumunda görevine devam edecek olan müdürlerin görev yapmakta oldukları
eğitim kurumlarının boş bulunan Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcılıklarına ilgi (a)
Yönetmeliğin 23.maddesi doğrultusunda görevlendirmeler yapılacaktır. Görevlendirme sürecine
ilişkin Kılavuz Müdürlüğümüz http://istanbul.meb.gov.tr web sitesinde yayınlanmış olup, söz
konusu görevlendirmeler ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kılavuzda belirtilen 02-05
Eylül 2014 tarihleri arasında alınacak tekliflere dayalı olarak yapılacaktır.

Belirtilen tarihler arasında; ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Müdür
Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlar arasından dört yıllık
görev süresini doldurmamış olan ve yapılan değerlendirme sonucunda 75 puan ve üzeri alan
müdürlerden kendi kurumunda görevine devam edecek olan müdürlerin Kılavuz ekinde örneği
gönderilen inhası üzerine alınacak görevlendirme tekliflerinin, Müdürlüğümüz
http://istanbul.meb.gov.tr/yonetici/ sayfasından İlçenizce veri girişi de yapılacak ve Kılavuzda
istenilen belgelerin başvuru tarihinin sona ermesine müteakip sorumlu Şef tarafından Müdürlüğümüz
İnsan Kaynakları Bölümü Yönetici ve Personel Atama Birimine elden teslim edilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca dört yıllık görev süreleri dolan Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcılarından yeniden
görevlendirilmesi teklif edilmeyenlerin ise, bulundukları eğitim kurumlarında alanlarında açık norm
kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle kadrolarının
bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atamaları yapılacaktır.

Müdürlük görev süresi başka kurumda uzatılacak ve ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirileceklerin görevlendirilecekleri kurumlara Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı
görevlendirmeleri ise bu kapsamda yapılacak görevlendirmeler sonuçlandırıldıktan sonra belirlenecek
takvim doğrultusunda yapılacaktır. Bu itibarla,
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1-Eğitim kurumu müdürünün inhası ile yapılacak görevlendirme tekliflerin ilgi (a) Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda Müdürlüğünüzce titizlikle incelenerek belirtilen tarihler arasında
sonuçlandırılması.

2-İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine uymayan tekliflerin Müdürlüğümüze gönderilmeden
reddedilmesi.

3-Dört yıllık görev süreleri dolan Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcılarından yeniden
görevlendirilmesi teklif edilmeyerek öğretmen olarak ataması yapılacaklardan; bulundukları
eğitim Kurumlarında alanlarında açık norm kadro bulunması kaydıyla, kadrosunun
bulunduğu kurumda öğretmen olarak görevine devam etmek isteyenlerin dilekçelerinin
alınarak ekte örneği gönderilen excell formatındaki dosyaya işlenerek gönderilmesi.

4-Belirlenen takvim dışında görevlendirme teklifinin yapılmaması.

Hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Ahmet MOLAK
Müdür Yardımcısı

EKLER :
1-Kılavuz
2-Liste

DAĞITIM:
Gereği : 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne


