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Görevlendirileceklere İlişkin Duyuru.

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 2015
İlgi (a) yönetmelik kapsamında İlimizdeki eğitim kurumlarında İlk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirileceklere ilişkin başvurular elektronik ortamda alınmış, EK-2' de yer alan form üzerinden
değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına
göre en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday 20-24
Temmuz 2015 tarihleri arasında sözlü sınava alınmıştır.
İlgi (a) yönetmeliğin 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 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. denilmektedir.
İlgi (a) yönetmelik hükümleri, ilgi (b) kılavuz ve eki çalışma takvimi doğrultusunda, Sözlü sınavda
70 ve üzerinde puan alıp İlimize bağlı eğitim kurumu müdürlüklerine ilk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak adayların başvuruları 17-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında
Mebbis-Başvuru Onay Modülü üzerinden alınacaktır. Başvuru yapan adayların başvuruları okul/kurum
müdürlüklerince onaylanacak, adaylara ait imzalı ve onaylı başvuru formları başvuru tarihi itibariyle İlgili
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.
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Sözlü sınav sonuçlarını gösterir liste ile tercih edilebilecek Müdürlük norm kadrosu boş olan eğitim
kurumlarının listesi Müdürlüğümüz http://tekirdag.meb.gov.tr adresinde yayımlanmış olup, süreç içerisinde
yapılacak ek açıklamalarda aynı adreste yayımlanacağından başvuru süresince takip edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilçeniz öğretmen/yöneticilerine gerekli duyurunun imza karşılığı yapılmasını önemle
rica ederim.
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