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T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :92302672-903.02-E.6753876 30.06.2015
Konu : İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak

Görevlendirileceklere İlişkin Duyuru.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a)10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

b)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilme
Kılavuzu.

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Kılavuz kapsamında ilimizde müdürlük kadrosu münhal
bulunan okullara ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirmeler yapılması
planlanmaktadır. İlgi (a) Yönetmeliğin 18. maddesinde "(2) Müdürlük görev süresi
uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile duyurunun yapıldığı
tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 6 ncı
maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin
başvuruları elektronik ortamda alınır." denilmektedir.

Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmeliğin 19. maddesinde "(1) İlk defa ve yeniden müdür
olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2’de yer alan Form üzerinden
değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan
sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü
sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da
sözlü sınava alınır." denilmektedir.

Adaylar ilgi (a) Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde yer alan yönetici olarak
görevlendirileceklerde aranacak genel şartların tamamını ve müdür olarak
görevlendirileceklerde aranacak özel şartlardan en az birini taşımaları gerekmektedir.

Yine İlgi (a) Yönetmeliğin Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme başlıklı
22. Maddesinde ;
"(1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan
Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde
ellisinin toplamı üzerinden belirlenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin beşinci
fıkrasında belirtilen alanlarda görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu alanlarda görev
yapanlar için istisna olarak belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar
için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkrasında
belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim
kurumları ile sınırlı olmak üzere üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim
kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak
üzere beş puan ilave edilir.
(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre
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hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün
teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.
(4) Adayların puanlarının 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 yapılır. Eşitliğin devamı
hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.
(5) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü
içinde tamamlanır." denilmektedir.

Bu kapsamda yapılması planlanan müdür görevlendirmeleri ile ilgili başvuruların
ilgi (b) kılavuz ekindeki Yöneticilerin 2015 Yılı Görevlendirilme Takviminde belirtilen şekilde
29 Haziran 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurular alınacaktır.
Adaylar başvuru formu ile birlikte aldıkları her puanının belgesinin onaylı bir örneğini üst yazı
ekinde göndermeleri gerekmektedir. Kurum ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bu belgeleri
titizlikle inceleyip onay vermeleri gerekmektedir.

Müdürlük kadrosu münhal bulunan eğitim kurumları http://karabuk.meb.gov.tr
adresinde yayınlanmıştır. Konuyla ilgili yapılacak ek duyurularda aynı adreste
yayınlanacağından sitenin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yönetici ve öğretmenlere duyurulması hususunda gereğini
rica ederim.

Ali KÖSE
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Dağıtım :
5 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine).

Mrk. Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerine.


