
T.C. 

NiGDE V ALiLiGi 

il Milli Egitim Mudurlugu 

Sayt : 51024361-903.02.01-E.4098502 

Konu: 2018 Yth Yonetici Gorevlendirme 

i~lem1eri. 
DAGITIM YERLERiNE 

GUNLUDUR 

26.02.2018 

i1gi: a) 22/04/2017 Tarihli ve 30046 Sayth Resmi Gazete Yaytm1anan Milli Egitim 
Bakanhgma Egitim Kurum1arma Yonetici Gorevlendirme Yonetme1igi. 

b) 18/06/2014 Tarihli ve 29034 Sayth Resmi Gazetede Yaytmlanan Milli Egitim 
Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan Yonetici ve 6gretmen1erinin Norm Kadrolanna ili~kin 
Y onetmelik. 

c) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlanna Yonetici Gorevlendirme 
Ktlavuzu. 

ilimiz genelinde Bakanhg1m1za bagh egitim kurumlarmda mi.inha1 bulunan egitim 
kurumu yoneticiliklerine gorevlendirme i~ ve i~lem1eri ile ilgili Bakanhgtmtz insan 
Kaynaklan Gene! Mudurliigunun haztrlami~ oldugu "20 18 Y th Y onetici Gorevlendirme 
Takvimi" ekte gonderilmi~tir. Ekte gonderilen gorevlendirme takviminin 
kurumunuzdafilyenizde gorev yapan tiim ogretmen Ve idareci]ere imza kar~1hg1 duyuru]arak 
imza tutanagmm egitim kurumunda muhafaza edilmesi gerekmektedir. izinde olanlara ise 
okul mudiirliiklerince c;:e~itli ileti~im arac;:lanyla bilgi verilecektir. 

Yonetici gorevlendirme takvimine gore, 7-12 Mart 2018 tarihleri arasmda il 
genelinde miinhal bulunan egitim kurumlarma ilgi (a) yonetmelik esaslarma gore 4 ytl 
siireyle yonetici gorevlendirmesi i~in elektronik ortamda "EK-1 Yonetici Degerlendirme 
Formu" iizerinden ba~vuru yaptlacaktir. Yoneticiligi miinhal bulunan egitim kurumlan 
listesi http://nigde.meb.gov.tr adresinde yaymlanacaktir. Ba~vurular 

http://mebbis.meb.gov.tr adresi iizerinden ki~isel kullamc1 ad1 ve ~ifresi ile girilerek 
"Ba~vuru i~Iemleri --> Yoneticilik Ba~vurulan" ekramndan; okul-kurum/il~e onaylan 
da yine aym tarihler arasmda MEBBiS iizerinden "Ba~vuru Onay Modiilii" 
ekranmdan yapiiacaktir. 

Okul Mudurliigiince ilgilinin ba~vurusu elektronik ortamda onayland1ktan sonra 
"Ba~vuru Onay Formu'ndan" iki nusha c;:tkti ahmp, ba~vuru sahibi ve okul mudiirli.igunce 
imzalamp muhiirlenecektir. Fonnun bir omegi okul mudurliigiinde iki y11 sure ile muhafaza 
edilecek, diger omeginin ekine okul miidurlugunce onayh "Hizmet Cetveli" ile askerligini 
asker ogretmen olarak yapanlar ic;:in "Terhis Belgesi" eklenerek bagh bulunulan ilc;:e milli 
egitim mudurliigune ba~vuru siiresi ic;:inde tes1im edilecektir. ilc;:e milli egitim mi.idiirliikleri de 
yine aym sure ic;:inde "Ba~vuru Onay Formu" ve eklerini il milli egitim mudurliigune 
gondereceklerdir. 

Ba~vuru i~1emleri ile ilgili yap1lacak ek duyurular ya da munhal egitim kurumlan 
listesinde yaptlabi1ecek guncellemeler nedeniyle ba~vuru sahipleri ile egitim kurumu 
mudurlerinin Miidiirliigiimuze ait internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 

Bi1gi1erinizi ve yaznmzm oku1unuz/kurumunuzda bulunan tum ogretmen ve 
yoneticilere imza kar~thgi duyurulmas1 ve yonetici gorev1endirme siirecinin herhangi bir 
aksakhga meydan veri1meden sonur;landm1mast ic;:in geregini rica ederim. 

Adres: Nigde MEM insan Kaynaklan (Atama) Subcsi 
Elektronik Ag: http:i!nigde.meb.gov .tr 
c-posta: atama51 (q)meb.gov.tr 

Bilgi i~in: H.ERDOGAN- V.H.K.i (Dahil i: 125) 
Tel : 0 (3 88) 232 3:! 72 

Fnks: 0 (.18&) 23:! .\2 74 

Bu evrak giivenli e lektronik imza ile imza lanrnt~llr. http :/levraksorgu.meb.gov. tr adresinden 6843-8995-3a3d-b74e-f3f5 kodu il e tey it edi lebili r. 



EK: 
1-Yonetici Gorevlendirme Takvimi (1 Sayfa) 

DAGITIM: 

Kaymakamhklar (il<;e MEM.) 
Merkez il<;eye Bagh Tilm Okul ve Kurum Miidiirliikleri 

Adres: Nigde MEM insan Kaynaklan (Atama) Subesi 
Elcktronik. Ag: http://nigde. meb.gov.tr 
e-posta: atama51 (4)meb.gov .tr 

Halil ibrahim Y ASAR 
Valia. 

Milli Egitim Mildilril 

Bilgi i~in: H.ERDOGAN- V.JLK.i (Dahili: 125) 
Tel : 0 (3RK) 232 32 72 

Faks: 0 (~88 l D2 32 74 

Bu evrak. gilven li elektronik imza ile imzalanml~tlr. http ://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6843-8995-3a3d-b74e-f3f5 kodu ilc teyit edilebili r. 


