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T.C.
TOKATVALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 83604463-903.07.01-E.8093239 14.08.2015
Konu: İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak

Görevlendirme Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin Yönetmelik.

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin 2015 Yılı Görevlendirme
Kılavuzu.

İlgi (a) Yönetmeliğin 22. Maddesine göre ve ilgi (b) kılavuza göre ilk defa ve yeniden müdür
olarak görevlendirileceklere ilişkin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurular alınarak
görevlendirmeler yapılacaktır.

İlçenizde/okulunuzda/kurumunuzda görev yapan ve sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan öğretmen
ve yöneticilere bu yazımız ve ekleri imza karşılığı tebliğ edilecek olup tebliğ-tebellüğ belgeleri okul/kurum
müdürlüklerinde saklı kalacaktır.

1-) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında 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.
2-) İlgi (a) Yönetmeliğin 22/1. Maddesine 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-) 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.
4-) Eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarının görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarında
görevlendirilecekleri tarihte öğretmen olarak atanmalarına esas alanlarının bulunması yeterli olacaktır.
5-)Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yıldan
fazla görev yapamayacaktır.
6-) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı
görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, aynı unvanda en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilmeyecektir.
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7-)İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine
görevlendirilebilecektir
8-)Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi
bulunan eğitim kurumları ile karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim
kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Ancak, kadın
aday bulunamaması durumunda erkek adaylar arasından da görevlendirme yapılabilecektir.
9-) Başvurular MEBBİS başvuru işlemleri modülünden yapılacak olup, personelin MEBBİS’ te kayıtlı
bilgileri esas alınacağından bilgilerinde hata bulunanlar bilgilerini İnsan Kaynakları Biriminden
düzelttirebilecektir.
10-) Belirtilen tarihler dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi bir değişiklik
yapma söz konusu olmayacaktır. Ancak görevlendirme gerçekleştirilmeden önce başvurusunu iptal ettirmek
isteyenlerin dilekçe ile müracaatları halinde istekleri değerlendirilecektir.
11-) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı
belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.Maddesine göre, gerçeğe aykırı belge
verenler yada beyanda bulunanlar hakkında Valiliğimizce yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru
sahiplerince bilinmesi ve ilgili mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda gerekli titizliğin gösterilmesi
gerekmektedir.
12-) Duyuru ve görevlendirme süresi içerisinde Bakanlığımız tarafından Yönetici Görevlendirme
Yönetmeliğinde yapılacak değişikler/açıklamalar ile Müdürlüğümüzce yapılacak ek duyurular
http://tokat.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak, görevlendirmeler yeni duruma göre yapılacaktır.

Bilgi ve ilgili personele imza karşılığı duyurulmasını rica ederim.

Abdullah TAŞTAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Başvuruda İstenecek Belgeler
1-Elektronik Başvuru Formu

Ek : Münhal Müdürlük Listesi (1 Sayfa)

Dağıtım:
-11 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
-Merkez Okul/Kurum Müdürlüklerine

2015YILI MÜDÜRLÜĞE İLK DEFA VE YENİDENGÖREVLENDİRME TAKVİMİ
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyuru ve tercih işlemleri 17-21 Ağustos

Görevlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması 24-25 Ağustos


