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T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-35390477-903.07.01-52428769 21/06/2022
Konu :  2022 Yılı Eğitim Kurumlarına İlk Defa 
              Yönetici Görevlendirme Duyurusu

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

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi  : a)  05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli                
           Eğitim Bakanlığına Bağlı  Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.
          b)  Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 46305204 sayılı 
yazısı.
         İlgi Yönetmeliğin, yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru 
başlıklı 26 ncı maddesinde; 

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

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı 
olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular, 
yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.

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

Müdür olarak ilk defa görevlendirme 
         Madde 27 

 (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının % 50’ si, değerlendirme sonucu alınan 
puanın % 30’u ve sözlü sınav sonucu alınan 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 olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen adaylardan;
a) Okul öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde 

bulunanlara,
b) Sınıf öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde 

bulunanlara,
                c) Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak 

görevlendirilme isteğinde bulunanlara,
ç)  Konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, yiyecek içecek hizmetleri, halkla 

ilişkiler ve organizasyon ve gıda teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat 
okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, 
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Söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya 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, birinci 
fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana ayrıca dört puan daha ilave edilir.

(4) Müdür olarak ilk defa görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara 
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-1’de yer alan 
değerlendirme formuna göre değerlendirme puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, 
öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde 
görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

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

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

Müdür başyardımcısı ve Müdür yardımcı olarak ilk defa görevlendirme
Madde 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı 

olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı 
sınav puanının % 50’ si, değerlendirme sonucu alınan puanın % 30’u ve sözlü sınav sonucu alınan 
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 başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyen 
adaylardan; 

         a) Okul öncesi öğretmenlerinden anaokullarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara,

        b) Sınıf öğretmenliği öğretmenlerinden ilkokullara müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 
olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara,

c) Matematik, fizik, kimya veya biyoloji öğretmenlerinden fen liselerine müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanların, 

ç) Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji veya yabancı dil öğretmenlerinden 
Sosyal Bilimler Liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde 
bulunanlara, 

d) Görsel sanatlar veya müzik öğretmenlerinden Güzel Sanatlar liselerine müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, 

e)  Beden eğitimi öğretmenlerinden Spor Liselerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 
olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, 

f) Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, 

Söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen 
görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir.

(3) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunan adaylar, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleride 
dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya 
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
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  4) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav puanı, Ek-1’de yer alan 
değerlendirme formuna göre değerlendirme sonucu alınan puanı, sözlü sınav puanı, yöneticilikteki 
hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı 
hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

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

6) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına;  görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı 
olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir. 
Hükmü yer almaktadır. 

        2022 yılı ilk defa yönetici görevlendirmeleri için münhal müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı listesi ile ilk defa yönetici görevlendirme takvimi ekte sunulmuş olup 
müdürlüğümüzün internet sayfasında da (www.diyarbakir.meb.gov.tr) yayınlanmıştır.

2022 yılı ilk defa yönetici görevlendirmeleri için münhal kadrolarının son başvuru günü ilanı olan
22 Haziran 2022 tarihinden sonra çeşitli sebeplerle (emekli, vefat, tayin, istifa, proje okuluna 
dönüştürme, kurum kapatılması, yeni kurumun açılması vb.) yönetici normu değişen eğitim kurumlarının
18 Ağustos 2022 tarihine kadar (yönetici kontenjanları, MEBBİS Modülüne 16-18 Ağustos 2022 tarihine
kadar işlenebilmektedir) Müdürlüğümüze bildirilmesi durumunda münhal yönetici listesine 
eklenebilecektir. 

2022 yılı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı için sınav başvurusunun son günü olan 03 Şubat 
2022 tarihi itibariyle yöneticilik için gerekli şartları taşıyanların Ek-1 değerlendirme puanlarını 
belirlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirilmesi 
kapsamında ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde  23- 27 Haziran 2022  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 yayınlanacaktır. 

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 ilgililere duyurulmasını önemle rica ederim.   

                                                                                                                                Fatih CIDIROĞLU
                Vali a.     

                                                                                                                                   Vali Yardımcısı

E K L E R                                                                     : 
-Ek 1 Yazı ve İlk Defa Görevlendirme Takvimi (2 sayfa)   
-Ek 2 Münhal Eğitim Kurumları Listesi 
 (Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı)

D A Ğ I T I M                         :
17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü


