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T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-79563171-903.02.01-25038426 05.05.2021
Konu : Yeniden Görevlendirme Ek-2

  Sonuçlarının İlanı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     : a) Milli  Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme   Yönetmeliği.
 a) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü'nün 19/03/2021 tarih ve 22712602 sayılı yazısı.
 b) 02/04/2021 tarih ve 23565694 sayılı yazımız.

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ekinde yer alan yeniden görevlendirme takvimde 
belirtildiği üzere belirtildiği üzere 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden görevlendirme 
kapsamında  4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları belirlenerek ilgi 
(b) yazımız ile bildirilmiştir. Aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak 
yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvurular 12 Nisan 2021 -16 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden 
alınmıştır.

Başvuruda bulunan 73 Eğitim kurumu yöneticisine (Müdür, Müdür Baş Yardımcısı ve Müdür Yardımcısı)  ait 
başvuru formları  ve puanlamaya esas belgeler  İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ek-2 form üzerinden 
değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde oluşan ek-2 puanları Müdürlüğümüz web sitesinde 05/05/2021 tarihinde  ilan 
edilmiş olup bir örneği de ekte gönderilmiştir.

Bu bağlamda;
1-Yönetici Değerlendirme Formu'nun (Ek-2) Kurum Geliştirme Deneyimi bölümünde "Yöneticisi olduğu eğitim kurumunda 
yürütülen ve sonuçlandırılan ulusal proje bulunmak" kriteri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" olan eğitim kurumlarına 
(Açıklamalar Bölümünde yer alan 1. Madde  kapsamında değerlendirme yapılmayan Yöneticilere)  İl Değerlendirme 
Komisyonu'nun 26/04/2021 tarihli kararıyla 1 (bir) puan eklenmiştir.
2-Ek-2 Değerlendirme puanlarına itirazlar   takvimde belirtildiği üzere 06-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. ( Dys 
üzerinden gönderilecektir)
3- Okulları tamamen ikili eğitim kapsamında olmayan  okulundaki bazı eğitim kademelerinde son dört yıl içinde ikili eğitim 
yapılan ( Anasınıfı veya diğer eğitim kademeleri)  okul yöneticileri fiilen görev yapmış olmaları ve bu durumu ikili eğitime 
bağlı olarak artırımlı ekders ücretinden yararlandığına dair "ek ders ücret onayı"  ile belgelendirmeleri halinde ekte yer alan 
dilekçe ile puan talebinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamında  başvuruda bulunanlar dilekçe ve eklerini 17/05/2021- 
18/05/2021 tarihleri arasında  Eğitim Kurumlarına onaylı 2(iki) nüsha teslim edeceklerdir. Merkez ve Merkeze Bağlı Eğitim 
Kurumları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri puan talebine ait dilekçe ve eklerin onaylı 1(bir) nüshasını  Müdürlüğümüz İnsan 
Kaynakları Şubesine 19/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edeceklerdir.

Bilgilerini ve yazımızın 4 veya 8 yılını dolduran ekli listede yer alan tüm yöneticilere tebliğ edilmesi hususunda 
gereğini rica ederim.

 Abdullah KODEK
 Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü
Ek:

Ek-2 Puan Listesi   (3 sayfa)1-
Dilekçe (madde 2)  ( 1 sayfa)2-

Dağıtım:
-İlgili Eğitim Kurumu Müdürlükleri
-13  İlçe Kaymakamlığına ( İlçe Milli  Eğitim Müdürlüğü)
-İnşaat ve  Emlak Şube Müdürlüğü


