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BİNGÖL VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : E-45252208-903.02.01-23838219
Konu : Proje Okullarına Yönetici Görevlendirme

08.04.2021

ve Öğretmen Atama Duyurusu
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği
İlimizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ve ilgi yönetmelik kapsamında bulunan proje okullarına
yönetici görevlendirme ve öğretmen atama başvuruları 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 başvuruda bulunacak adayların ekte gönderilen başvuru formunu düzenleyip,
MEBBİS kişisel bilgiler modülünden alınan CV'lerini eklemek suretiyle İl Değerlendirme Komisyonuna
sunulmak üzere 08/04/2021-26/04/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları
(Atama) Bölümüne gönderilmesi hususunda;
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-Yönetici Başvuru Formu (1 Syf)
2-Öğretmen Başvuru Formu (1 Syf)
3-İhtiyaç Listeleri
(2 Syf)
Dağıtım :
Gereği :
-7 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
-Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürlüklerine
-Müdürlüğümüz Eğitim Öğretim Hizmetleri Bölümlerine
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Karşıyaka Mah Hikmet Tekin Bulvarı No2/1 Merkez/Bingöl
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Semih BERDİBEK
Telefon No : 0 (426) 219 12 79
Unvan : Teknisyen
E-Posta: atama12@meb.gov.tr
İnternet Adresi: http://bingol.meb.gov.tr
Faks:4262191399
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

32fb-9357-3f6e-a339-849b

kodu ile teyit edilebilir.

