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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-45252208-903.02.01-45833639 16.03.2022
Konu : Proje Okullarına Yönetici Görevlendirme 

                ve Öğretmen Atama Duyurusu 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi    :a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği
          b) Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün  03/03/2022 tarihli ve 903.02.01-44946245 sayılı yazısı  

İlimizde genelinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ve ilgi 
(a) yönetmelik kapsamında bulunan proje okullarına yönetici görevlendirme ve öğretmen atama başvuruları ilgi (b) 
yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda alınacaktır. 

Kapsamdaki okullara başvuruda bulunacak öğretmenlerin ilgi Yönetmeliğin öğretmen atama başlıklı 8'inci 
maddesi ile yönetici olarak görevlendirileceklerde ise yönetici adaylarının 9' uncu maddedeki genel şartlar ile 10' 
uncu maddedeki özel şartları taşıması zorunludur. Ayrıca başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî 
veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev 
yeri değiştirilmemiş olmak koşulu aranacaktır. Atanan ve görevlendirilenler 11'inci maddede belirtilen süre kadar 
atanacak/görevlendirilecektir. 

Atama ve görevlendirme yapılacak münhal kadro listeleri ekte gönderilmiş olup, Müdürlüğümüze ait 
bingol.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Adayların olası değişikleri siteden takip etmeleri 
gerekmektedir. 

Gerekli şartları taşıyan ve ilk defa başvuruda bulunacak adayların ilgi (b) yazı ekinde yer alan Ek-1 form ile 
görev süresi uzatılacakların ise Ek-1 ile birlikte Ek-2 başvuru formları ile birlikte 25/03/2022 tarihine kadar 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular  ilgi (b) yazı ekindeki başvuru formları kullanılarak elektronik 
ortamda düzenlenecek, alınacak çıktılar aday ve kurum yetkilisince imzalatılarak birer örneği, ayrıca başvuru form 
örneklerinin excel ortamında komisyona sunulmak üzere Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Bölümüne 
gönderilmesi  gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve kapsamdaki yönetici adayları ile öğretmenlere gerekli duyurunun yapılarak herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmeden sürecin sonlandırılmasını  rica ederim.

Rahmi GÜNEY
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü
Ekler: 

1-Başvuru Formu (Ek-1) 

2-Müdürler İçin Görev Süresi Uzatma Başvuru Formu (Ek-2)

3-Portfolyo Dosyası Dizi Pusulası Örneği (Ek-5)

4-Öğretmen İhtiyaç Listesi (1 Syf)

5-Yönetici İhtiyaç Listesi (1 Syf)

6-4 ve 8 Yılı Dolan Yönetici Listesi (1 Syf)

Dağıtım :

Gereği   :

-7 İlçe Kaymakamlıklarına

(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

-Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürlüklerine

-Müdürlüğümüz Eğitim Öğretim Hizmetleri Bölümlerine


