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lıgı :2110612018 tarihlive 30455 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Millİ Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

lllmize bağlı resmi eğitim kurumlarında müdür müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerden, aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında
Valiliğİmizce ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yöneticilik görevinden öğretmenliğe
atamaları yapı lacaktı r.

1- Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevierinden istekleri üzerine
ayrılmak isteyenlerin,

2- Yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı
veya müdür yardımcısı norm kadrolarının baalan veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında
norm kadro fazlası olanlardan öğretmenliğe atanmak isteyenlerin başvuruları aiınacaktır.

Bu çerçevede yöneticilik görevinden ayrılacakların ilgi Yönetmelik'in 3411. ve 36.
maddesi uyarınca; bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve
istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikti olarak kadrolarının
bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde
durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde fse i/ içerisinde istekleri de
dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak
atamal arı yap ı l acaktı r.

ll genelinde alanlar bazındaki ihtiyaçlar Müdürlüğümüzün http://gaziantep.meb.gov.tr/
internet adresindeyayımlanacak olup ilgililer ekte gönderilen matbu dilekçe ile 10 adet eğitim
kurumunu tercih edebilecekler ve yöneticiler, tercihleri dışında boş kalan eğitim kurumlarına
atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir.

Atamalar, isteklilerin hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak
yapılacak ve başvuracak adayların hizmet puanları 28 Ocak 2020 tarihi dikkate alınarak
belirlenecektir.

Başvurular 23-28/01/2020 taihleri arasında alınacak ve llçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından, matbu dilekçeler ile birlikte adaylara ait hizmet belgeleri ve adayların hizmet puan
kartı toplu olarak 29/01/2020 taihi saat 12:00 'a kadar Müdürlüğijmüz Personel (Yönetici
G örevle ndi rme/Atam a ) Böl ü m il ne elde n te sl im edilecekti r,

Bilgiierinizi ve gereğinin ilgi Yönetmelik ile yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda
yapılmasını ve llçenizde görev yapan yöneticilere imza karşılığı duyurulmasını önemle rica
ederim.

Rızvan EROĞLU
Valia.
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l- yöneticilik görevinden isteğe bağlı olarak ayrılmak istiyorum.

2-Kadromun bulunduğu okul/kurumda norm kadro fazlası durumuna düştüğümden dolayı yöneticilik
görevinden ayrılmak istiyorum.

a) Tercih dışı atanmak isteyip istemediğinizi belirtin.

Aşağıda belirtilen beyanlardan durumunuza uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Tercih dışı seçenek : Atanmak istiyorum. Atanmak istemiyorum.

leö retmen ih cı bulunan okul. rumlar tercih edilecektir.Ian itibar
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2110612018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına
Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde başvuruda bulunup Kamu Hizmetlerinin Sunumunda
UYgulanacak Usul ve Esaslara İliştin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması"
baŞlıklı bölümünün 9, maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında
Müdürlüğünüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak yukarıdaki bilgiler tarafimdan doğru olarak
doldurulmuştur. ,../0ll2020 
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İlgilinln bilgileri incelenmiş olup başvuru şartlarını taşıdığından dolayı başvurusu onaylanmıştır
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