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KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-86042052-903.02.01-26945142 23.06.2021
Konu : Yöneticiliği Münhal Bulunan

    Eğitim Kurumları ve İlk Defa
    Yönetici Görevlendirmeleri.

 
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 05 Şubat 2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
             Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.
         b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2021 tarihli ve
             E- 41289672-10.07.02-22712602 sayılı emirleri ve ekinde yer alan "2021 Yılı Milli Eğitim
            Bakanlığına Bağlı  Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi"
   

  İlgi (a) Yönetmelik hükümleri ve ilgi (b) Takvim doğrultusunda müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür 
yardımcılığı münhal bulunan eğitim kurumlarına  ait liste müdürlüğümüzün http://kirklareli.meb.gov.tr adresinde 
yayınlanmıştır.

Münhal bulunan eğitim kurumlarına müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa 
görevlendirileceklere ilişkin başvurular 24-30 Haziran 2021 tarihleri arasında elektronik ortamdan alınacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem başlıklı 15'inci maddesinin 1'inci 
fıkrasında "Bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla müdür, müdür başyardımcılığı  
veya müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen 
öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe ilk defa 
görevlendirme yazılı sınav, Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve 
Ek-3'te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır" hükmü yer 
almaktadır.

Bu nedenle Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formunun D,E ve F bölümlerinden puan alacak adaylar, 
puan aldıkları belgelerin bir örneğini elektronik başvuru formuna ekleyecek olup, ilgi (b) yazı gereğince 
adaylara ait elektronik başvuru formları ve başvuru formlarına ekli belgeler okul/ilçe milli eğitim 
müdürlükleri tarafından DYS sistemi üzerinden üst yazı ile Müdürlüğümüze göndereceklerdir. 

Bilgilerinizi, yazımızın ilçenizde/ eğitim kurumunuzda görev yapan  öğretmenlere/yöneticilere imza 
karşılığında duyurulmasını önemle rica ederim. 

Hüseyin KALKAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ek : Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumları listesi

Dağıtım :
7 İlçe Kay. (İlçe MEM)
Merkez İlçede bulunan okul/kurum Md.


