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T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 78124541-902.99-E.6805128 01.07.2015

Konu: Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden

Görevlendirme Duyurusu

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

(İlçe Milli EğitimMüdürlüğü)

............................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelirine İlişkinYönetmelik.

b) 2015 Milli Eğitim BakanlığınaBağlı Eğitim KurumlarıYöneticilerinin Görevlendirme
Kılavuzu.

İlimiz genelinde yapılacak olan ilgi (a) yönetmeliğin İlk defa ve yeniden müdür olarak
görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru başlıklı;

MADDE 18- (1) Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra
müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde
duyurulur.

(2) Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlar ile
duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup duyurunun son günü
itibarıyla 5 ve 6 ıncı maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek
isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

Değerlendirme ve Sözlü Sınav

MADDE 19-(1) İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar,
Ek-2'de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.Değerlendirme
sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu
müdürlüğü sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınır.Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar
da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar, Ek-3'te yer alan sözlü sınav değerlendirme formuna göre 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 20- (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C Anayasası,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat),

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kültür,
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yönlerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede (a) bendinin ağırlığı yüzde elli, (b) ile (e)
bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

MADDE 21-(1) Sözlü Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü
içinde il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde
itiraz edebilir.Bu itirazlar en geç 5 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır.

İtiraz sonuçları, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme

MADDE 22-(1) Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirme esas puanları; Ek-2'de yer
alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanın yüzde ellisinin
toplamı üzerinden belirlenir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlar;10 uncu maddenin 5 inci fıkrasında
belirtilen alanlarda görev yapmakta olanlardan aynı fıkrada bu alanlarda görev yapanlar için istisna
olarak belirtilen eğitim kurumlarında görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumları
ile sınırlı olmak üzere iki puan, aynı maddenin altıncı fıkasında belirtilen eğitim kurumlarında
görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere üç
puan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilmek isteğinde
bulunanlar için bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere beş puan ilave edilir.

(3) Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre
hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi
üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

(4)Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırası ile Ek-2'de yer alan Forma göre değerlendirme puanı,
Ek-3'te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet
süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura
ile belirlenir.

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

Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (b) kılavuzunda belirtilen takvime göre işlemler yapılacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylar ile ilgili güncel açıklamalar müdürlüğümüz http://isparta.meb.gov.tr.
adresinden yayınlanacaktır. Ayrıca Ek Listede belirtilen kontenjanlarda da eksiklik fazlalık olduğu
takdirde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Bölümüne bildirilmesi hususunda:

Gereğini rica ederim.

İlyas CAN

Vali a.
İl Milli EğitimMüdürü

DAĞITIM:

1-Tüm İlçe Kaymakamlıklarına.(İlçe MEM)

2-Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine


