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T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  

                                                                                                   

Sayı  : 35390477-903.07.01-E.8388834 24.06.2020

Konu : İlk Defa Yönetici Görevlendirme

              Sözlü Sınav Duyurusu 

          
......................KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi    : 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren

           Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer   

           Değiştirmelerine İlişkin  Yönetmelik.

 İlgi Yönetmeliğin, yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve 
başvuru başlıklı 23'üncü maddesinde; 

 (1) Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık 
görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il 
millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa 
görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. Denilmektedir. 

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme başlıklı 24' üncü maddesinde ise; 

 (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa 
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı 
sınav puanının %80’ı ile sözlü sınav puanının %20’ı dikkate alınarak belirlenir. 
Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki 
yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;

a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme 
isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme 
isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenlerinden fen liselerine müdür 
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ç) Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan 
öğretmenlerinden sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirilme isteğinde 
bulunanlara,

d) Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenlerinden güzel sanatlar liselerine 
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müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

e) Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak görevlendirilme 
isteğinde bulunanlara,

f) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenlerinden imam hatip liselerine 
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür 
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

ğ) Özel Eğitim alan öğretmenlerinden özel eğitim kurumlarına müdür olarak 
görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

h) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına 
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre 
belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı 
eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde 
müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı 
olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puana 
ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, bu maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen puanlar üzerinden puan üstünlüğüne göre 
tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür 
olarak görevlendirilir.

(5) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-2’de yer alan 
forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı 
fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday 
kura ile belirlenir.

(6) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş 
iş günü içinde tamamlanır.

(7) Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının 
müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, 
müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir.

Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme
Madde 25 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı 

olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; 
yazılı sınav puanının %80’i ile sözlü sınav puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. 
Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki 
yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

(2) Müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, 
bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre 
tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür 
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-2’de yer alan 
forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı 
fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday 
kura ile belirlenir.

(4) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on beş 
iş günü içinde tamamlanır.
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(5) Müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim 
kurumlarının müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle 
sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle 
görevlendirme yapılabilir.  Hükmü yer almaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirilmesi 
kapsamında ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  06-14 Temmuz 2020 tarihlerin 
arasında elektronik ortamda ön başvuruda bulunan adayların sözlü sınav tarih ve saatlerine 
ilişkin işlem takvimi ile sınav yeri bilgileri daha sonra oluşturularak müdürlüğümüze ait 
internet sitesinde yayımlanacaktır. 

Bu bağlamda yönetici adaylarına gerekli duyurunun yapılması, bunun mümkün 
olmaması halinde iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilmeleri, adayların mağdur 
edilmemeleri için gerekli önlemlerin alınması hususunda; 

Bilgilerinizi ve İlgililere duyurulmasını önemle rica ederim.   

                                                                                                                   Hanefi ÖZKAL

Vali a.     

                                                                                                          İl Milli Eğitim Müdür Yard.

D A Ğ I T I M                         :
17 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


