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T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 21959515-903.07.01-E.6545282 22.04.2020
Konu: Münhal Müdür ve Müdür Yardımcılığı 
           Kadrolarının Açık İlan Edilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.
         b) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 10/04/2020 tarihli
              ve 41289672-903.01-E.6317709 sayılı yazısı.
         c) 08/04/2020 tarihli ve 21959515-903.07.01-E.6249348 sayılı yazımız.
         ç) 13/04/2020 tarihli ve 21959515-903.07.01-E.6341560 sayılı yazımız.
         d) 17/04/2020 tarihli ve 21959515-903.07.01-E.6452712 sayılı yazımız.
         e) 21/04/2020 tarihli ve 21959515-903.07.01-E.6514339 sayılı yazımız.

 Bakanlığımıza bağlı Manisa ili eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden bulunduğu
eğitim kurumlarında 4 veya 8 yıllık görev süresini dolduranların tespiti yapılarak ilgi (d) yazımız ile 
Müdürlüğümüzün http://manisa.meb.gov.tr web sayfasında yayımlanmış ve kendilerine tebligat 
yapılmak üzere ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize gönderilmişti.

 Bununla beraber, Bakanlığımız 2020 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden 
Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Manisa ili eğitim kurumlarında 
münhal bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadroları ile bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 
yıllık görev süresini tamamlayan yöneticilerden boşalacak olan müdür ve müdür yardımcılığı 
kadroları da açık ilan edilmiş olup liste ekte gönderilmiştir.

Bakanlığımızın görevlendirme takvimine göre 27 Nisan 2020-01 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında, bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan yöneticilerin aynı
veya farklı eğitim kurumunda görevlendirilmesine ilişkin başvurular alınacaktır.

Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden yapılacak olup adayların MEBBİS üzerinde yer alan
tüm bilgilerini kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgilerini başvuru işlemleri öncesinde mutlaka 
güncelletmeleri gerekmektedir.

Okul/kurum müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS üzerindeki 
başvuru ekranı başvuru süresi içerisinde inceleme, kontrol, onay ve red işlemleri için güncel olarak
takip edilecektir.

Başvurular ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak olan komisyonlarca incelendikten
sonra onaylacaktır.

 Adaylara ait başvuru formu ile hizmet cetveli ve puanlamaya esas belgelerin onaylı birer
örneğinin en geç 01 Mayıs 2020 tarihinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmetleri Şubesinde 
(Yönetici Atama Bürosu) olacak şekilde DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
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 Değerlendirme sonuçları Bakanlığımızın görevlendirme takvimine göre 07-08 Mayıs 2020 
tarihleri arasında ilan edilecek, 11-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise değerlendirme sonuçlarına 
itirazlar alınacaktır. 18-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ise varsa değerlendirme sonuçlarına itirazlar 
değerlendirilecek ve kesin sonuçlar ilan edilecektir.

Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar
Müdürlüğümüzün http://manisa.meb.gov.tr internet adresinde duyuru ve başvuru süresince 
yayımlanacağından yöneticiler, okullar, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi
gerekmektedir.

Duyuru yazımızda açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye ait diğer hususlar 
hakkında ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 Bilgilerinizi ve ilgililere gerekli tebligatın yapılarak yönetici görevlendirme sürecinin herhangi 
bir aksaklığa yol açmayacak şekilde sonuçlandırılması hususunda  gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                  Mustafa DİKİCİ
                                                                                                                  Vali a.

                                                                                                                   Mili Eğitim Müdürü

Ek: 
1-Münhal Müdür Kadroları Listesi ( 5 Sayfa )
2-Münhal Müdür Yardımcısı Kadroları Listesi ( 5 Sayfa )

Dağıtım : 17 İlçe Kaymakamlığına ( İlçe MEM)


