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.................KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi : 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.
İlimiz eğitim kurumlarında görev yapan ve norm fazlası durumunda bulunan Müdür, Müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcıları ilgi yönetmeliğin 39. Maddesi doğrultusunda görevlendirmeler
yapılacaktır. '' Yönetmeliğin Yönetici norm kadrosunda değişiklik başlıklı 39. maddesinde''
“(1) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere
belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi,
öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.
(2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür,
müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim
kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan
eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere
yönetici olarak görevlendirilme isteğinde bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için
birden fazla görevlendirilme isteği olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla,
öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde
görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. ''Bu kapsamda başka eğitim kurumlarına
görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev
sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar.'' Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini
bulundukları eğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak
görevlendirme isteğinde bulunmayanlar, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm
kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının
bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun
norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro
bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.” denilmektedir.
Bu kapsamda;
1-Norm kadro fazlası olan yöneticilerden (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı)
başka bir kuruma yöneticilikte kalan görev sürelerini tamamlamak üzere ekte sunulan münhal kadrolara
başvuru yapan kişilerin değerlendirmesi ilgili yönetmeliğin 39/2 madddesine göre yapılacaktır.
2-Başka
eğitim
kurumlarına
görevlendirilmek
istemeyenler
veya
tercihlerine
görevlendirilemeyenler, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda
tamamlayacaktır. ( Yön. 39/2)
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3- Aynı bahçede veya aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarında
öğrenci sayısının değişmesine bağlı olarak yönetici normu aynı bahçe veya aynı bina içerisindeki bir
eğitim kurumundan diğer bir eğitim kurumuna geçmesi durumunda mevcut yönetici norm kadro
fazlası kapsamında değerlendirilmeyecektir.
4-En fazla 20 eğitim kurumu için tercih yapılabilecektir.
5-Tercih formlarında doldurulması gereken “Yöneticilikteki Hizmet Süresi “ ve “Öğretmenlikteki
Hizmet Puanı” hesaplamalarında başvuru tarihinin son günü olan 21 Ocak 2022 tarihi esas alınacaktır.
MEBBİS kayıtları baz alınarak yapılacaktır. (hesaplamalarda geçici vaya vekaleten yapılan
görevlendirmeler dahil edilmeyecektir. )
6-Başvurular Müdürlüğümüz http://diyarbakir.meb.gov.tr adresindeki duyurular kısmında
açılacak olan başvuru sayfasından yapılacaktır. Elektronik ortamda yapılacak olan başvuru formunun
çıktısı ve Hizmet belgesinin onaylı bir örneğinin Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Yönetici Atama)
şubesine teslim edilecektir.
7- Müdürlüğümüz duyurular sayfasında yayımlanacak olan münhal eğitim kurumları ve norm
fazlası yönetici listelerinde hata görülmesi halinde listeler güncellenecek olup, Müdürlüğümüz duyurular
sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.
Takvimde belirtilen tarih dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden, yazımızın İlçenize bağlı
eğitim kurumlarında görev yapan tüm norm fazlası durumunda bulunan yöneticilere imza kaşılığı
duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Fatih CIDIROĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKLE R
:
Ek-1 Münhal Okul Müdürlüğü Listesi (1 adet)
Ek-2 Münhal Müdür Yardımcısı Listesi (1 adet)
Ek-3 Norm Fazlası Yöneticiler Listesi (1 adet)
Ek-4 İşlem Takvimi

D AĞ ITIM
:
- 17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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