
T.e. 
MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim MiidiirIiigii 


: 67496438-903.02.02-E.6411459 16.04.2020 

Konu : 4 veya 8 Yllhk Gorev 

Siiresi Dolan Yoneticiler 

DAGITIM YERLERiNE 

tlgi :a) 21 /06/20 18 tarih ve 30455 say II I Resmi Gazete'de YaYlmlanarak Y UrUrlUge G iren Mill i 

Egitim Bakanllgl Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili$kin Yonetmelik 

b) I0104 /2020 tarih ve 6317709 saylll Milli Egitim Bakanilgl Personel Genel MUdUrlUgUnUn 
Yonetici Gorevlendirilmesine ili$kin duyuru yazisi. 

c) 13/04/2020 tarih ve 6341393 saylll yazlmlz. 

2020 ylll egitim kurumlan yonetici gorevlendirme takvimleri MUdUrlUgUmUzUn 
http: //musmem@meb.gov.tr resmi internet adreslerinde yaYlmlanml$ olup, birer ornegi de ilgi (c) yazlmlz ile 
DokUman Yonetim Sisteminde (DYS) gonderilmi$tir. 

ilr;eniz-Okulunuz-Kurumunuzda gorev yapan egitim kurumlan yoneticilerinin (Miidiir, Miidiir 
Ba~yardlmcisl ve Miidiir YardlmclSl) gorev sLirelerinin egitim ogretim yllll1l11 son gUnU olan 19 Haziran 2020 
tarihi itibariyle ilgi mevzuat hiikUmleri dogrultusunda hesaplanarak 4 ve 8 yllilk gorev sUresini tamamlayanlarll1 
isim listesi ekte gonderilmi$ olup, gorev sUresi tamamlandlgl halde listede yer almayan yonetici varsa 17 Nisan 
2020 saat 12:00'a kadar MUdUrlUgUmUz insan Kaynaklan Yonetim ~ubesine (Atama) bildirilmesi 
gerekmekted ir. 

Covid 19 salgll1l nedeniyle korunma ve kontrol onlemleri kapsamll1da adaylann ba$vurulan MEBBis 
veri tabal1l ile elektronik ortamdan alll1acak ve herhangi bir bilgi veya beige istenilmeyecektir. 

Yonetici ba$vuru sUrecine ili$kin ileti$im ve koordinasyon biriminde gorevlendirilen personellerin 
ileti$im bilgileri ile 4 ve 8 yIlhk gorev sUresini tamamlayan yonetici listeleri DokUman Yonetim Sistemi(DYS) 
ile MUdUrlUgUmUzUn http://musmem@meb.gov.trresmi internet sitesinde yaYllnlanml$tlr. 

Yonetici adaylanmn oiasl degi~iklikleri amlan sited en takip etmeleri gerekmektedir. 

ilgi (b) ve (c) duyurunun yonetici adaylanna imza kar$lilgll1da duyurulmasll1l, yonetici gorevlendirme 
i$ ve i$lemlerinin mevzuat hiikUmleri dogrultusunda yUrUtUlmesini, i$ ve i$lemleri ilgi duyurunun ekindeki 
takvim r;erryevesinde yapilmaslni ve herhangi bir aksakllga meydan verilmeden sonur;landlnlmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Emin ENGiN 


VaJi a. 


il Milli Egitim MUdUrU 


Ekler: 

I-MEB Egitim Kurumlan Yonetici Gorevlendinne Yonetmeligi (10 Sayfa) 

2-MEB Egitim Kurumlan Yonetici Gorevlendirme Duyurusu (I Sayfa) 

3-Gorev SUresi Dolan idareciler (2 Sayfa) 

4-Yonetici Gorevlendirilme Takvimi (2 Sayfa) 

5-i leti$im ve Koordinasyon Yazlsl (1 Adet ) 

Dnglllm: 

TUm ilrye Kaymakamhklarll1a (ilrye MEM) 

Merkez TUm Okul Kurum Md'ierine 

MUdUrlUgUmUz WEB Sitesine 

Ad res: iSlas),on Caddesi Atallirk Bul van Hliklimel Konagl Kat:3 Merkez / MU$ B ilgi i~in Sef' MUSTAFA ()NER 
Elektronik A[;: www.mllsmem .go v. tr Tel 0 (436 )2 12 3583 
e-posta: atama49@meb gov.tr Faks: 0 (436)2121 9 88 

Bli eVlnk gilvenli el eklrollik illlza rle iln7.illnllln' jllf . IJllps'l/e v,aksorgll .llleb.gov.lr ndresilldell f004-ad2f- 30dc-97f3 -341a kodu li e leyil edilebi llf. 
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