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………………………….. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi : a) 10 / 06 / 2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine
İlişkin Yönetmelik
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme
2015 Kılavuzu.
İlimize bağlı okul ve kurumlarda boş bulunan müdürlük kadrolarına, ilgi (a)
Yönetmeliğin, 18. maddesi gereği ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere
ilişkin müracaatlar, ilgi (a) Yönetmeliğin 5. ve 6. maddesi ile ilgi (b) Kılavuz uyarınca
alınacaktır.
İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar ilgi
(a) Yönetmelik ekinde bulunan Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden
Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu (EK-2) üzerinden değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan
sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü
sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan
adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüklerine kadın adaylar
arasından görevlendirme yapılacaktır.
İlgi (a) yönetmeliğin 10/4 fıkrasında, Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan
yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak
üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez dendiğinden bu
durumda müracaatta bulunan adayların o tercihleri iptal edilecektir.
Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu ile
alınacak olup, başvurular onaylandıktan sonra iki adet çıktısı alınarak, başvuruda bulunan
adaya imzalatıldıktan sonra bir nüshası adaya verilecek, diğer nüshası görevli olduğu ilçe
milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
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Başvuruların ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından titizlikle incelendikten
sonra onaylanacaktır. Başvuru onay sürecindeki tüm iş ve işlemlerden adaylar, okul
müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaklardır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ve ilgi (a) Yönetmelik doğrultusunda başvuruların
alınması ve konunun ilçenizde görev yapan tüm öğretmen ve kurum yöneticilerine imza
karşılığı duyurulmasını rica ederim.

Erol BOZKURT
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
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EK-1 : Takvim (1 Adet)
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