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İlgi: a)06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik.
b)Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu (2016)
Yönetici görevlendirme iş ve işlemleri ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) kılavuz hükümlerince yürütülmekte ve
süreç devam etmektedir.
İlgi (b) kılavuzda yer alan yönetici görevlendirme takvimine göre Müdür olarak görevlendirileceklere
ilişkin başvuruların MEBBİS modülünde Ek1 formu üzerinden alınması 25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Uygulamada birliğin sağlanması ve mağduriyetlerin önlenmesi için aşağıda yapılan açıklamalar
doğrultusunda iş ve işlemlerin başvuruda bulunacak adaylar ve okul/kurum müdürlüklerince yürütülmesi
gerekmektedir:
1-Elektronik başvurularda adayların bilgileri MEBBİS'ten alınacağından müdürlüğe görevlendirilmek üzere
başvuracak adayların MEBBİS bilgilerinin güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Adaylar
güncelleme işlemlerini başvurular bitmeden önce yapmak zorundadır. Adaylar MEBBİS bilgilerinin
güncellenmesinden sorumludurlar.
2- Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartlardan en az birini
taşıması gerekmektedir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c)Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür
başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst ünvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
3- Yukarıda ifade edilen yöneticilikteki süre hesabında asalaten yapılan görevler dikkate alınacaktır. Vekaleten
ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.
4- Halen asalaten müdür olarak görev yapanlardan 17/06/2016 tarihi itibariyle görev süresi sona erecek müdürler
hariç olmak üzere görev süresi dolmayan müdürler başvuruda bulunmayacaklardır.
5- Yönetmeliğin 6.maddesinde yer alan ve yukarıda 2. maddede de ifade edilen şartlardan en az birini taşıyan ve
halen fiilen görev yapan müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları da müdür olarak görevlendirilmek
üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
6- Şartları tutan adaylar başvurularını MEBBİS modülünde yer alan ilgili bölümden yapacaklardır.
Başvuru yapıldıktan sonra Yönetici Değerlendirme Formu (Ek 1)'nun çıktısı alınacak; Ek 1'e dayanak olan
tüm belgeler (hizmet belgesi, diploma, ödül belgeleri...) okul yönetimince aslı gibidir yapılmak suretiyle Ek 1
formuna eklenecektir.
7- Ek 1 formu ve dayanağı olan belgeler okul/kurum müdürlüğünün üst yazısı ile 28/04/2016 Perşembe
günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz kayıtlarında olacak şekilde gönderilecektir.
8- Bir eğitim kurumunda birden fazla başvuru olması halinde her adayın başvuru formu ve eki belgeleri ayrı ayrı
kendi içinde tasnif edilmek suretiyle ve üst yazıda kaç adet başvuru olduğu belirtilmek kaydıyla Müdürlüğümüze
gönderilecektir.
9- Müdürlüğümüze gönderilen ve başvuru evraklarını içeren üst yazı evrak kayıt bölümünde kayda
işlenecek ve üst yazı ve eki belgeler elden Yönetici Atama Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
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10- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri toplam müracaat sayısını da içeren üst yazıyı DYS ortamında
Müdürlüğümüze gönderecek; başvuru evraklarını her bir adayınkini kendi içerisinde tasnif etmek şartıyla elden
süresi içerisinde Müdürlüğümüz Yönetici Atama Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
11-Kadrosu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan ve müdürlüğe müracaat etmek isteyen adaylar belgelerini Milli
Eğitim Müdürlüğünde temin ettikten sonra dilekçe ile yine Müdürlüğümüze direkt müracaat edecektir.
12- Başvurunun son günü (28/04/2016) itibariyle yöneticilik görevi soruşturma sonucu üzerinden alınanlar
aradan 4 yıl geçmemiş ise müracaat etmeyeceklerdir.
13- Başvurunun son günü (28/04/2016) itibariyle son 1 yıl içerisinde kendi isteğiyle yöneticilikten ayrılanlar
(istifa, özür grubu tayini, il içi tayin, il dışı tayin...) aradan 1 yıl geçmemişse başvuruda bulunmayacaktır.
14- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen ödüllere puan verilmeyecek; Kaymakamlık, Valilik ve
Bakanlıkça verilen belgelere puan verilecektir.
15- MEBBİS başvuru modülüne adaylar tarafından süre yazılırken asker öğretmen olarak Bakanlığa bağlı
eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Kısa dönem askerlik süresi
öğretmenlikte geçen süreye dahil edilmeyecektir. Yöneticilikte vekaleten ve geçici görev olarak yapılan
müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı süreleri öğretmenlikte geçirilen sürelerden sayılacaktır.
16- Öğretmenlikte, müdür başyardımcılığında ve müdür yardımcılığında geçen sürelerin puanlaması farklı
olduğundan her kademede geçen süreler MEBBİS modülünde sadece kendi sütununa yazılacaktır.
ÖRNEK: 17 yıl hizmeti olan adayın bu hizmetinin 4 yılı müdürlükte 3 yılı müdür yardımcılığında ve 10 yılı
öğretmenlikte geçmiş ise her bir kademedeki görev süresi ilgili kısma yazılacaktır. Toplam hizmet süresi her bir
kademedeki görevlerin toplanmasıyla çıkan süreye eşit olacaktır.
17- Şartları tutmayan adayların başvuruları okul müdürlüğünce reddedilecek ve bu kişilerin başvuru
evrakları Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.
18- Başvuru sürecinde tereddüt edilen hususlarla alakalı olarak Müdürlüğümüzde oluşturulan ve daha önce
mail ile bildirilen ''Danışma Birimi''ne danışılacak; süreç ile alakalı Bakanlığımız aranmayacaktır.
19- MEBBİS bilgilerinin güncelliğinden ve başvuru bilgilerinin doğruluğundan aday; onaylanan başvurulardan
aday ve okul yönetimi birlikte sorumlu olacaktır.
20- Süresi içerisinde yapılmayan başvurular; 28/04/2016 günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze
gönderilmeyen başvuru evrakları ve eksik belgeli başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
21- Yargı kararı gereği mülakata davet edilen ilgililer Ek 1 Değerlendirme Formlarını göndereceklerdir.
NOT: İlimiz geneli müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumu sayısı 70 olup; yönetmelik gereği 3 katı aday yani
210 aday mülakata alınacaktır. İlgide kayıtlı yönetmelik ve kılavuz hükümlerince yeteri kadar aday bulunmaması
halinde yönetmeliğin 6. maddesindeki hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl düşülerek tekrar başvuru
alınacaktır. Ancak bu işlem kılavuzda yer alan takvime göre 02-03 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Dolayısıyla boş kurum sayısının üç katı aday bulunmaması halinde Müdürlüğümüzce tekrar duyuruya
çıkılacağından bu durumdaki adayların 25-28 Nisan 2016 tarihlerinde başvuruda bulunmamaları; ihtiyaç
olması halinde yapılacak duyuruyu beklemeleri gerekmektedir.
Bilginizi ve eğitim kurumlarınızda görev yapan tüm ilgililere gerekli duyurunun imza karşılığında
yapılmasını rica ederim.
Vedat DEMİRAL
Vali a.
Milli Eğitim Müdür V.
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