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T.C.
BAYBURT VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-17432404-903.07.01-23495138 01.04.2021
Konu : 2021 Yılı Eğitim Kurumlarına
              Yönetici Görevlendirilme İş ve İşlemleri ile
              Yönetici Görevlendirme Takvimi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     : a) 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı  
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği

b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.03.2021 tarihli ve 22712602 Sayılı 
Yazısı

İlgi (a) yönetmelik hükümleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim 
kurumlarında münhal ve muhtemelen boşalacak yönetici kadrolarına valiliklerce yapılacak 
görevlendirilmelere ilişkin 2021 Yılı Yeniden Görevlendirme ile İlk Defa Yönetici Görevlendirme 
Takvimleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazıları ekinde gönderilmiştir. 

Buna bağlı olarak İlimiz eğitim kurumlarında halen yöneticilik görevi yapanlardan, 6528 sayılı 
yasa ve buna bağlı olarak düzenlenen ilgi (a) yönetmelik hükümlerine göre 18.06.2021 tarihi itibariyle 4 
ve 8 yıllık görev süresini tamamlayanların listeleri müdürlüğümüz resmi web sayfasında yayımlanmıştır. 
Yayımlanan listeler tebligat niteliğinde olduğundan ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 

Ayrıca ilgi (b) yazı doğrultusunda başvuru sahiplerinin ihtiyaç duyduğunda bilgi edinmelerinin 
sağlanabilmesi için müdürlüğümüz yönetici görevlendirme işlemlerinden sorumlu personel bilgileri 
müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanmıştır.

Dünyada ve Ülkemizde etkisini göstermekte olan COVİD-19 salgınınından korunma ve kontrol 
önlemlerinin alınması bakımından, yeniden ve ilk defa yöneticiliğe görevlendirilecek başvuru sahipleri 
ekte gönderilen yönetici görevlendirme takvimindeki süreçleri ve bu süreçlere ilişkin duyurular ile olası 
değişikleri müdürlüğümüz Web sayfasından takip etmeleri, ihtiyaç duyulması halinde müdürlüğümüz 
iletişim ve koordinasyon biriminden bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda yönetici 
görevlendirme süreçlerine ilişkin yaşanacak olumsuzluklar ve herhangi bir gecikmeden dolayı meydana 
gelebilecek mağduriyetlerden doğrudan başvuru sahipleri sorumludur.

Bu kapsamda başvuru sahipleri ve okul/kurum ile ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri COVİD 
-19' a bağlı olarak personel hareketliliğinin önüne geçilmesi bakımından gerekli tedbirleri alarak birinci 
aşama olan "Yeniden Yöneticiliğe Görevlendirme" süreçleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemler; 

1-Başvuru sahipleri MEBBİS bilgilerinden birinci derecede sorumludur. İlgililerin başvuru öncesi 
mutlaka MEBBİS bilgilerini güncellemeleri, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda belirtilen 
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değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerinin MEBBİS modülüne işletilmesi, aksi takdirde doğru olmayan 
bilgilere ilişkin bütün yasal sorumluklar başvuru sahiplerine aittir.

2 -Yine başvuru sahipleri; MEBBİS üzerinden elektronik ortamda ilgi (a) yönetmelik ekinde 
bulunan Yönetici Değerlendirme Formundaki açıklamalar dikkate alınarak başvuruda bulunacaklar, 
başvuru Ek-2 sonrasında bir adet özlük dosyası için, bir adet ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve bir adette 
il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere elektronik ortamdan 3 adet başvuru formu çıktısı 
alacaklar ve kendileri ile birlikte okul/kurum müdürüne ıslak imzayla imzalatacaklardır. Söz konusu 
formlar ile MEBBİS veri tabanında ulaşılamayan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun D, E ve F 
bülümlerinde belirtilen kriterlere ait beyanlarını, belgelendirerek yetkililere onaylatılmış şekilde en geç 
19 Nisan 2021 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine (Merkeze bağlı okul 
kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne) teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Okul/kurum müdürleri; başvuru sahiplerinin başvuru formlarını ve MEBBİS veri tabanında 
ulaşılamayan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formundaki D, E ve F bölümlerinde belirtilen kriterlere  ait 
belgeleri titizlikle inceleyerek, doğruluklarını kontrol edecekler, bilgileri doğru olan adayların başvuru 
formlarını ıslak imza ile imzaladıktan sonra MEBBIS' ten onay vereceklerdir.

 4-İlçe Milli Eğitim müdürlükleri; başvuru sahiplerinin MEBBİS üzerinde elektronik ortamda 
bulunan başvuru formundaki tüm bilgilerini, özellikle elle doldurulan hizmet süreleri gibi bölümleri 
titizlikle inceleyeceklerdir. Bilgileri doğru olan adaylara ilçe onayı vereceklerdir. Aynı zamanda 
MEBBİS veri tabanında ulaşılamayan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formundaki D, E ve F bölümlerinde 
belirtilen kriterlere ait belgelerin doğrulukları titizlikle incelenecektir. Yine ilçe milli eğitim müdürlükleri 
adayların başvuru formları ile sunmuş oldukları belgelerini en geç 22 Nisan 2021 Perşembe günü mesai 
bitimine kadar teslim/tesellüm belgesi düzenleyerek müdürlüğümüze elden teslim edeceklerdir. 

Ayrıca başvuru sahiplerinin hizmet sürelerinin hesaplanmasında birlikteliğin sağlanması 
bakımından, adaylar, okul/kurum müdürleri, ilçe yetkilileri tarafından ekte gönderilen bilgi notu dikkate 
alınarak hizmet süreleri hesaplanacaktır.

Bu nedenle yazımızın ekleri ile birlikte tüm yönetici adaylarına ve eğitim kurumlarına 
duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Cengiz KARAKAŞOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürü
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