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14.04.2020

..........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği.
İlimizde eğitim ve öğretime devam eden ve Proje okulu kapsamında yer alan
eğitim kurumlarında münhal bulunan okul/kurumlara yönetici görevlendirme işlemleri
yapılacaktır.
Yazımız ekinde belirtilen eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlara görevlendirilmek üzere
başvuru yapmak isteyenlerin;
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
MADDE 9 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.
b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte
olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu
aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden
alınmamış olmak.
ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine
görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü
tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini
taşımaları gerekir:
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 dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
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(2) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini
taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili
öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
(3) Yönetici görevlendirmelerinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan
adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik verilir.
(4) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı
kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın
adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.
(5) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim
kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.
(6) Fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya veya biyoloji alan öğretmenleri arasından;
güzel sanatlar lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, görsel sanatlar/resim veya müzik
alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler lisesi müdürlerinin Türk Dili ve Edebiyatı, tarih,
coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenleri arasından; spor lisesi müdürlerinin
beden eğitimi öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlerinin okulda
uygulanan meslek alanları itibarıyla atanabilecek atölye ve laboratuvar öğretmenleri
arasından görevlendirilmesi esastır.
Öğretmenlerden/Yöneticilerden yukarıda belirtilen şartları taşıyanların ekte belirtilen
başvuru formunu 04.05.2020 - 08.05.2020 (mesai saatleri içinde) tarihleri arasında
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Yönetici Atama) şubesine teslim
etmeleri gerekmektedir. (Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.)
Bilgilerinizi ve ilgililere gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Hanefi ÖZKAL
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yrd.
:
EKİ
1-İhtiyaç Listesi (2 adet)
2-Başvuru Formu (1 adet)

DAĞITIM
:
1-17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
2- Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
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