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Konu : Yöneticilik Görevi Sona Erenler.

D A Ğ ITIM  Y E R L E R İN E

İlgi: 06/10/2015 Tarihli ve 29494 Sayılı Resmi G azetede Y ayım lanan  Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim K u ru m lan  Yöneticilerinin Görevlendirilm elerine Dair Yönetmelik .

İlimiz genelindeki eğitim  kurum larında yönetici (m üdür, m üdür başyardımcısı ve 
m üdür yardım cısı) olarak görev yapanlardan ilgi yönetm eliğ in  31. m addesine  göre yöneticilik 
görevi sona erenlerin, 17/06/2016 tarihi itibariyle görev süreleri tam am lanm ış  olup, bu 
kapsam da bulunan yöneticilerin il içinde istekleri de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan 
kurum lara  öğre tm en olarak atamaları yapılacaktır.

Y öneticilik  görev süresi sona erenlere ait liste, alanlara göre öğre tm en ihtiyacı 
bu lunan kurum  listesi ile başvuru  formu M üdürlüğüm üze ait h ttp ://n igde.m eb.gov.tr  
adresinde yayınlanmıştır .  Listede adı geçen eğitim kurum u yöneticilerinin başvuru form u ile 
alanlarında ihtiyaç bulunan kurum lara tercih yapmaları gerekm ektedir. Başvurular 9-10 
Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sahipleri en fazla 10 tercihte 
bulunacaklardır. Başvuru yapm ayan eğitim kurum u yöneticileri ile başvuru yaptıkları halde 
puan  yetersizliği nedeniy le  tercihlerine atanam ayanların  görev yerleri V aliliğim izce 
belirlenecektir. A tam alarda alanında ihtiyaç olması ve istemesi halinde kendi kuruntunu 
tercih edenlere öncelik  verilecektir. Tercihte bulunanlar arasında öğretm enlik teki hizmet 
puanı üstünlüğü esas alınacaktır. A lanlarında il genelinde ihtiyaç olm ayan ya da tüm 
ihtiyaçların dolması nedeniyle ataması yapılam ayan öğre tm enler ise Valiliğ im izce norm  
fazlası olarak uygun görülen kurum lara atanacaklardır.

Bilgilerinizi ve ilgililere imza karşılığı duyuru yapılm asını rica ederim.

Halil İbrahim Y A Ş A R  
Vali a.

Milli Eğitim M üdürü
D A Ğ ITIM :

K aym akam lık lar  (İlçe M EM .)
M erkez İlçeye Bağlı T üm  Okul ve K urum lar
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