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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliği.

İlimiz eğitim kurumlarında dört ve sekiz yıllık görev süresini 17.06.2022 tarihi itibarıyla
dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları ile müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarına (Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç)
ilgi Yönetmeliğin 5. 6. ve 7. maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından ilgi (a)
Yönetmeliğin 30. ve 31. Maddelerine göre bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık
görev süresini dolduran yöneticilerin aynı yada farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim
kurumlarında aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin farklı eğitim kurumlarına
yeniden görevlendirilme kapsamında Ek-2 de yer alan Form üzerinden elektronik olarak başvuru
yapabileceklerdir.
Bu itibarla, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden
ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başvurular alınacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki açıklamaların da
yapılması gerekli görülmüştür.
A. Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar:
1. Adayların , hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro/görev unvanlarını, görevlerinden ayrılma ve
başlama tarihlerini kontrol etmelerini, hata var ise ilgili birimlere müracat ederek düzeltmeyi
yaptıktan sonra başvurularını yapmaları gerekmektedir.
2. Başvuruda bulunacak
adaylar; EK-2 yönetici değerlendirme formunda belirtilen
değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerin MEBBİS modülüne işletilmesinden yönetici görevlendirme
başvurusu ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.
3. Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda
geçmiş sayılacaktır.
4. Yöneticilikte vekaleten /geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel
askerlik eğitiminden sonra bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine
getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.
5. Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil ) geçen hizmet süreleri ile
aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate
alınmayacaktır.
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6. Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan, işlemin yürütmesinin durdurulması
veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev
sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.
7. Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, Bakanlığımızca ek açıklama olması durumunda web
sitemizde duyurulacaktır.
8. Adaylar kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini eğitim kurumu yöneticiliği başvuru ve onay
form ekinde: Hizmet belgesi (Adayları Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ''Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması'' başlıklı
bölümün 9. maddesine göre gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında
Müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak, hizmet belgesindeki bilgilerinin
doğru olduğunu yazıp imzalayacaklardır.)Öğrenim Belgesi, Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi ,
Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi ,Terhis Belgesini (erkek adaylar) ayrıca EK-2 "Yönetici
Değerlendirme Formu" nda (D), (E),(F) bölümlerine ait çalışmalara ait belgeleri ekleyerek dosya
halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde göndermeleri
gerekmektedir.( Ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden olduğu solunum
yolu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması kapsamında istenilecek belgelerin
MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak
lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel
hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.)
9. Atamaya yetkili amir ( Bakanlık, Valilik,Kaymakamlık ve Yurt Dışı Teşkilatı) tarafından verilen
ödüller geçerli olacaktır. Değerlendirme başvurusunun son gününden sonra düzenlenmiş olan
belgeler dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu tarihten önce hak edilmiş olmasına rağmen belge
düzenlenmemiş olanlar kabul edilecektir.
10. Dört ve sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlayan adayların yöneticilik süresi 17.06.2022 tarihinde
sona ereceğinden yöneticilik süresinin hesabında 17.06.2022 tarihi baz alınacaktır.
11. EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" nda D,E,F,G ve H Bölümlerinde belirtilen kriterler
kapsamında, değerlendirme yapıldığı yıl ve değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda
yapılan çalışmalar ile ödül ve cezalar değerlendirilecektir. (1 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2022 tarihleri
arası alınan belgeler)
B.Eğitim Kurumu/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler:
1. Eğitim Kurumu Müdürlükleri, okullarında görev yapan görev süresi dolan eğitim kurumu
yöneticilerine bu resmi yazıyı imza karşılığı duyuracaklardır.
2. Adayların, başvuru şartını taşıyıp taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru
evrakları ile uyumlu olup olmadığı okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından titizlikle
incelenecektir. Adayın girdiği bilgilerin doğru olmadığı tespit edildiğinde kesinlikle onay
verilmeyerek, reddedilecektir.
3. Onaylanan başvurularda, adayların bilgilerinde eksiklik/hata olması halinde öncelikle aday, sonra
ise eksik veya yanlış onaylayan okul/İlçe Müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.
4. Eğitim Kurumu Müdürlükleri /İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuru şartlarını taşıyan adayların
başvurusunu yazımızda yer alan açıklamalar doğrultusunda belirtilen tarihler arasında elektronik
ortamda
onayladıktan sonra elektronik başvuru formu ile birlikte belgelerini aynı gün
bekletmeksizin bağlı bulunduğu İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.
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C. Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler:
1. Bakanlığımızca ve Müdürlüğümüzce bu konuda yapılacak ek açıklamalar Müdürlüğümüzün
http://sinop.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince başvurusu onaylanan adayların başvurusu şartlarını taşıyıp
taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru evrakları ile uyumlu olup olmadığı
incelendikten sonra başvurusu uygun olanların başvurusu elektronik ortamda ilgili komisyonca
onaylanacak, uygun olmayanların ise reddedilecektir.
3. Gerçeğe aykırı bilgi ve beyanda bulunanlar ile yürütülecek iş ve işlemleri ihmali bulunan eğitim
kurumu yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.
4. İlimizdeki dört ve sekiz yıllık görev süresi dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları ile
münhal bulunan yönetici kadrolarına eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirme takvimine göre
ilgi Yönetmelik'te belirtilen şartlara haiz olan adaylardan yeniden eğitim kurumu yöneticiliği
kadrolarına görevlendirmeye hak kazananların görevlendirilmelerinin yapılması için makam
onayına sunulacaktır.
Yukarıda belirtilen açıklamalarda olmayan hususlarda ilgi Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.
Bilgilerinizi ve yazımızın ilçeniz/okul/kurumunuzda görevli dört ve sekiz yıllık görev süresi dolan
yöneticilere tebliğ edilmesi, başvuran personelin Onaylı EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu, Onaylı
Hizmet Cetveli ve Onaylı puanlamaya esas belgelerin birer örneğinin DYS üzerinden 18 Nisan 2022
tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Abdullah ŞAHİN
Vali a.
Vali Yardımcısı
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Atatürk İlkokulu, Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
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