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DAĞITIM YERLERİNE

ilgi a) 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumlarına Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

b) 2015 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yönetici Görevlendirme Kılavuzu

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Kılavuz çerçevesinde müdürlük görev süresinin kendi 
kurumunda uzatılması ve kendi kurum dışında uzatılması süreci tamamlanmış, akabinde İlimizde 
münhal bulunan Eğitim Kurumlan Müdürlüklerine ilk defa ve yeniden müdür ataması Valiliğimizce 
yapılmıştır.

İlgi (b) Kılavuzun Diğer Hususlar bölümünn 14. Maddesinde “Kılavuz eki takvime göre 
yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim  
kurumlan, il millî eğitim müdürlüklerince tutanak altına alınarak boş kalan yöneticilikler internet 
sitesinde 15 gün süreyle duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi, başvurunun nerelere ve nasıl 
yapılacağı belirtilecektir. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak 
görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin 
ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. ” Denilmektedir.

İlk Defa ve Yeniden Görevlendirme görevlendirme kapsamında yapılan Sözlü sınavda 70 ve 
üzerinde puan alanlar, herhangi bir okula/kuruma görevlendirmesi yapılmayanlar durumlarına uygun 
eğitim kurumlarmda görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda 
bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına 
görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir. Müdürlüğe 
görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il 
millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek; puanların 
eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma 
göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın 
görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. 
Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde 
tamamlanacaktır.

Şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları alınacaktır. 
Başvurular kişinin kadrosunun bulunduğu Okul/kurum Müdürlüğüne yapılacak, Okul/kurum müdürü 
başvuru evrakını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aynı gün İl Milli eğitim 
Müdürlüğüne gönderecektir.

Başvurular, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden 
Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme 
sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gerekli duyurunun yapılması hususunu rica ederim.
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