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Gelen Yazı Kutusu Listesi > Gelen Yazı Kutusu Güncelle ( Yayladagi )
 Formda değişiklik yapmadan kaydetme işlemi yapmayın.
 Kaydetme işlemi yapmanız bu yazıyı cevapladığınız anlamına gelir.
 Cevabınız gönderen kişi tarafında okunduktan sonra kaydet işlemi yaparsanız cevabınız gönderici tarafında tekrar
okunmadı olarak görünür.

Gelen Yazı Kutusu Güncelle ( Yayladagi )
Gönderen
Kurum:

BÜYÜKŞEHİR / İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( 73943645 )

Gönderen
Kişi Adı ve R.TİYEKLİ
Soyadı:
Gönderen
Kişi Dahili
No:

1070

Konu:

Müdür Başyardımcısı/ Müdür Yardımcısı görevlendirmeleri

Yazı Türü: Diğer Mesajlar
Yazı
Tarihi:
Yazı
Sayısı:
Eklenme
Tarihi:

20.01.2015-11:53

Cevap
İsteme
Durumu:

Yazıyı Gönderen Bu Yazıya Cevap İstemiyor
15.01.2014 Tarihinde yapılan müdür yardımcılığı atamaları sonucunda müdür başyardımcılığı/müdür yardımcılığı
münhal kalan yerler için yeni bir görevlendirme yapılacaktır. Görevlendirmelerde aşağıdaki hususlara dikkat
edilecektir.

1.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 8.
maddesi doğrultusunda hizmet süresi bakımından uygun aday bulunamaması halinde asaleten geçirilen süreler
bakımından 1 yıl düşülecektir. Bu nedenle ilçenizde boş kalan yerler için bu şekilde duyuru yapılması
gerekmektedir. Hizmet süresi bakımından 1 yıl düşülerek adayların teklif edilmesi durumunda eğitim kurumları
kendilerine hizmet süresi bakımından uygun adayın olmadığına dair tutanak tutacaklar ve bu tutanak
müdürlüğümüze gönderilecektir.
İçerik:

2.

Müdürü olmayan yerler için inha düzenlenmeyecektir.

3.
Adayın görevlendirme istediği eğitim kurumunda atama alanı itibarı ile ders yükü varsa görevlendirmesi
yapılabilecektir.( Norm olma şartına bakılmayacaktır.)
4.

Öğretmenlikte geçen sürelere sözleşmeli süreleri dahil edilecektir.

5.
Bir önceki görevlendirmede görevlendirilmesi gerekirken sehven görevlendirilmeyenler tekrar
görevlendirilebilecektir.
6.
İmam Hatip Liseleri, Meslek Liselerinde meslek öğretmeni şartına , bayan aday olması gereken eğitim
kurumlarına bayan aday olmasına, sınavla öğretmen alan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmelerde adayın

sınav puanı olmasına dikkat edilecektir. Uygun aday bulunamaması halinde bu yerler için inha düzenlenmeyecektir.
Bu kapsamda eğitim kurumları ve İlçenizde düzenlenecek inhaların ve adayların dilekçelerinin 21/01/2015
çarşamba günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Ridvan TİYEKLİ

Müdürü

İl Milli Eğitim Şube

