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T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 27618651-903.07-E.4501856 21.04.2016
Konu: Müdür Olarak Görevlendirileceklere

İlişkin Duyuru.

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

İlgi: a) 06/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine ilişkin Yönetmelik.

b) 2016 Yılı MEB Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu.

İlimize bağlı eğitim kurumlarından, müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumları ile
2015-2016 ders yılı sonu itibariyle müdürlüğü münhal olacak olan eğitim kurumlarına ilgi (a)
yönetmelik ve ilgi (b) kılavuz hükümleri doğrultusunda görevlendirilme yapılabilmesi için
ilgi (b) Kılavuza göre 25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurular
alınacaktır.

Müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumları ile 2015-2016 ders yılı sonu itibariyle
müdürlüğü münhal olacak eğitim kurumları listesi http://balikesir.meb.gov.tr/internet
adresimizde yayımlanmıştır.

Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilen eğitim kurumu müdürlüklerine ders yılı
sonu itibariyle müdürlükte görev süresini dolduran eğitim kurumu müdürleri ile halen müdür
baş yardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ve ilgi yönetmeliğin 5. ve 6.
Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

Ancak web sayfasında ilan edilen eğitim kurumu müdürlüklerine yöneticilik
görevinden kendi istekleriyle ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son
günü itibariyle aradan bir yıl geçmeden ilgi Yönetmeliğin 32.maddesinin 2.fıkrasına göre
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaktır.

İlgi Yönetmelik ve ilgi (b) Kılavuz hükümlerine göre müdürlüğe görevlendirilme
şartını taşımadığı halde görevlendirildiği daha sonra tespit edilenlerin görevlendirilmesi iptal
edilecektir.

Başvurular MEBBİS üzerinden alınacağı için başvuruda bulunan adaylar başvurularını
yapmadan önce mebbis üzerinden özlük bilgilerini kontrol edecekler, varsa eksik bilgileri
bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzeltilecektir.Adayın eksik
bilgilerinden kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuruda bulunan adayların şartları taşıması ve adayın kendisinin girmiş olduğu
hizmet sürelerinin doğruluğu halinde adayın başvuru yaptığı gün içerisinde eğitim kurumu
müdürlüğü daha sonra başvuru süresi içerisinde ilçe milli eğitim müdürlüğü MEBBİS
üzerinden onay vereceklerdir.Ek-1 değerlendirme formuna esas belgelerin onaylı örneklerinin



Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  17dc-f4f7-399b-8f29-aa80  kodu ile teyit edilebilir.

Kasaplar Mah. Eski Sındırgı Cad. No.1-10100 BALIKESİR Ayrıntılı bilgi için: İ.ARSLAN Vhki.
Elektronik Ağ:http://balikesir.meb.gov.tr Tel.: 0 266 277 10 42
e-posta: balikesirmem@meb.gov.tr Fax: 0 266 277 10 66

Müdürlüğümüze ulaştırılması sağlanacaktır.Aksi takdirde oluşabilecek her türlü
olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır.

Bilgilerinizi ve müdür görevlendirme sürecinin herhangi bir aksaklığa sebebiyet
verilmeden tamamlanabilmesi için gerekli azami özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

Ahmet CENGİZ
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına


