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T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-45252208-903.07.01-52253665 20.06.2022
Konu :  2022 Yılı Eğitim Kurumlarına İlk Defa 

   Yönetici Görevlendirme Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a)  05/02/2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Millî Eğitim  
   Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.
b) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23/03/2022 tarihli ve 46305204 sayılı yazısı.
           

İlimiz geneli resmi eğitim kurumlarına ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilk defa 
müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yapılacaktır. Başvurular ilgi (a) 
yönetmelik hükümleri ve ilgi (b) yazı ekindeki ilk defa yönetici görevlendirme takviminde belirtilen 
süreç doğrultusunda yapılacaktır.

Yazılı sınav puanı ile Ek-1’de yer alan değerlendirme formu üzerinden yapılacak 
değerlendiremeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan sıralamasına göre 
mülakat sınavına alınacak yöneticiler (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) belirlenecektir.

2022 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici  Seçme Sınavı için sınav başvurusunun son günü olan 03 
Şubat 2022 tarihi itibariyle yöneticilik için gerekli şartları taşıyanların Ek-1 değerlendirme puanlarını 
belirlemek üzere başvuruları 23-27 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Anılan tarihler arasında 
başvuruda bulunmayan yönetici adayları mülakata alınmayacaklardır.

Ek-1 Değerlendirme Formunda bulunan C,D,E ve F Bölümlerinde yer alan maddelerden dolayı 
puan getirilen bir belgenin olması halinde, başvuru sahiplerinin başvuru süresi içinde bu belgeyi ibraz 
etmeleri gerekmektedir.

2022 Yılı ilk defa yönetici görevlendirmeleri için münhal müdür ve müdür yardımcısı listesi ile 
ilk defa yönetici görevlendirme takvimi ekte sunulmuş olup Müdürlüğümüzün  internet sayfasında da 
(www.bingol.meb.gov.tr) yayımlanmıştır.

2022 Yılı ilk defa yönetici görevlendirmeleri için münhal kadrolarının son başvuru günü ilanı olan 
22 Haziran 2022 tarihinden sonra çeşitli sebeplerle (emekli, vefat, tayin, istifa, proje okuluna 
dönüştürme, kurum kapatılması, yeni kurumun açılması vb.) yönetici normu değişen eğitim kurumlarının 
18 Ağustos 2022 tarihine kadar (yönetici kontenjanları, MEBBİS Modülüne 16-18 Ağustos 2022 tarihine 
kadar işlenebilmektedir) Müdürlüğümüze bildirilmesi durumunda münhal yönetici listesine 
eklenebilecektir.
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Gerekli duyurunun yapılması, başvuru işlemlerinin ekteki takvimde belirtilen tarihlerde ve ilgi 
yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                            Halil YÜCEL
                 Vali a.

                       İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1-İlgi (b) Yazı (1 Sayfa)
2-2022 İlk Defa Yönetici Gör. Takvimi         (1 Sayfa)
3-Münhal Yönetici Listesi                              (3 Sayfa)
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Merkezdeki Tüm Resmi Eğitim Kurum Müdürlüklerine


