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Ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgrna Ba[h E[itim Kurumran yoneticilerinin

Gdrevlendirilmelerine iligkin Yonetmelik.

b) Milli Egitim Bakanhgrna Baglr Efitim l(urumlan ydneticilerinin
Gcjrevlendirihnelerine iligkin Krlavuz (20 1 5)

Milli E$itim Bakanhfrna Bafli Egitim Kurumlan Ydneticilerinin Gorevlendirilmelerine itlgtin
ilgi (a) yonetmelik htikilmlerine gdre hazrlanan ilgi (b) Krlavuz ve iqlem takvimi ile 4 yrlhk gorev
sriresini tamamlayan okul/kurum mtrdrirlerine ait isim listesi yazrmrz ekinde g6nderilmiq olup,liste
ayrtca Miidrirhiftimijzijnhttp:lltunceli.meb.gov.trinternet adresindeyayrmlanmrgtrr.

Bu ba[lamda; ilgi (b) Ktlavuzun 2.Mudrirhik Gdrev Sriresinin Uzatrlmasr baghkh maddesinin
2.lfikrasr gerefince ilgi (a) yonetmelifin 22.mad.d.esine gdre ilk defa ve yeniden gorevlendirme
kapsamrnda gorevlendirilenler harig olmak rizere, aynr ve farkh e[itim kurumlannd a 12 Haziran 2015
tarihi itibariyle 4 yrlhk mtidtirliik gorev sr.iresini tamamlayan okul mridrirlerinin de[erlendirme sr.ireci
i I gi m evzuat gergeves inde yrirtittilecektir.

4 ytlltk Miidrirliik gdrev silresini tamamlayan ekli listede isimleri yer alanlann ilgi (b) Krlavuz
ekindeki takvime gdre, en krdemli ve krdemi en az olan dpretmen, ofretmenler kurulunca seqilecek
iki o$retmen, okul aile birli[i baqkanr ve bagkan yardrmcrsr ile cifrenci meclis bagkanrnrn belirlenerek
tutanak alttna altnmasr , ilgililerin bilgilendirilmesi ve belirlenen kigilere iliqkin bilgi ve belgelerin ve
08 Mayrs 2015 tarihine kadar i1li19e milli egitim mLidiirluklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Degerlendirmeye ahnan okul/kururnlarda tiirlerine gdre deferiendirmeye katrlacak kigi
bilgilerinirr MEBBIS Bagvuru ModrilLi altrndaki "Kurum Yoneticilerinin De$erlendirmesini yapacak
Kigileri Belirleme" ekrantna girilmesi ve il,{iEe Milli Egitim Mridrirfiiklerince krlavuzda belir-tilen
siire igerisinde onaylanmasr gerekmektedir.

Aynca deferlendirmeye tabi tutulacak Mridtirlerin
ve beigelerini De[eriendirme iqlemlerinin yaprlacafr l1
E[itim Mridrirhiklerine bildirmeleri gerekmektedir.

Degerlendirmeye tabi tutuiacak ekli listede isimleri bulunun e[itim kurumu Mtidrirlerine
tebligatrn yaptlmast, st-irece ait ig ve iglemlerin Mtidtirliifrimiizun internet sitesinden takip ediimesini,
gorevlendirme siireci ile ilgili gerekli i-rassasiyetin gdsterilerek herhangi bir aksakh$a yol agmayacak
gekilde sonuglandrrrlmasr igin gerefini rica ederim.

Ali EYYUPKOCA
Vali a.

Milli Efitim Mridiini

Tel: (0428 )2132485
Faks: (0428)2132491

Bu ewak gUvenli elektronit i.

Sayr : 6861 8 1431903.021 4284494

Konu: Yonetici Deferlendirme Srireci.

Ek:Krlavuz(Ssayfa)

Ataturk Mah.Elazri Karayolu Uzeri Merkez/TUNCELi
e-posta: tuncelimem@meb. gov.tr

22/04t2015

degerlendirme iglemlerine etki edecek bilgi
Mayrs 2015 tarihinden once il,{lge Milli



De[erlendirmeye Ahnacak

OkulA(urum Miidtirleri Listesi (1 sayfa)

DAGITIM .-

-Hozat ve Pertek Kaymakamhklanna
(i19e Milli E$itim Miidrirliifri)
-Merkez Diyapaga ilkokulu ve Rehberlik

Araqtrrma Merkezi Mtidrirliiklerine.

Atatiirk Mah.Elazr! Karayolu lJzeri MerkezlTLINCELi
e-posta: tuncelimem@meb. gov.tr

Tel: (0428 )2132485
Faks: (0428)2132491

Bu ewak gr.ivenli elektronik imza lle imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb,gov.tr adresindendj 8c-7 e33-3624-86fc-d2b5 toau l. t.yrtJt"Urtir.
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Bulundugu Kurumdaki

Miidiirliik 50resi Toplam M0d0rl0k Siiresi
Bulunduiu Kurumdaki

4 ylhk Miidiirliik
Silresinin

DolduEu Tarih ACIKLAMATARYrl \y f,lln Yrl Ay Giin

7 MERKEZ Engin TAs Srnrf OEretmeni )iyap Aea ilkokulu OEretmen MLldrir 1 3 9 5 2 03.03.2018
Jegerlendirmeye tabi
:utu lacak.

2 MERKEZ Koray YILDIRIM Rehberlik Rehberlik ve AraStrrma Merkezi SAretmen Vlrldrlr 4 7 22 4 7 22 20.1o.2014
Degerlendirmeye tabi
Iutulaca k.

HOZAT lem Azad KAPLAN irnrf 0Fretmeni Halk Epitim Merkezi 0iretmen Miidtir 4 6 3 4 6 3 09.72.2014
Degerlendirmeye tabi
tutulacak.

4 PERTEK /alcrn CiFfCi Srnrf 0Eretmeni Halk EAitim Merkezi SEretmen Mridtir 4 7 9 4 7 9 03.17.2074
uegeflenorrmeye raor

tutulacak.

Kayrtla nmtza Uygund ur.

22.04.2015

Mehmet ARSLAN

Milli EEitim Miidr.ir Yardrmcrsr
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insan Kaynaklan Genel Miidiirlti[ii

Sayr : 41289672110.07 I 4103368

_ Konu: Krlavuz.

DAGITIM :

Gerefi :

t I it valiligine
Bilgi :

Merkez Tegkilatr Birimlerine

t6/04/2ats

DAGITIM YERLERINE

Ilgi : Bakanhk Makamtrun 15/04/2015 tarihli ve 4128967212014062896 sayrh Onayr.

Milli Efitim Bakanhfrna Baflr E[itim Kurumlan Ycineticilerinin Gdrevlendirilmelerine
itlqtin Yonetmelik hiikiimleri do[rultusunda egitim kurumlanna valiliklerce yaprlacak yonetici
gdrevlendirmelerine iligkin ig ve iglemlerde uygulama birlifinin saflanmasr amacryla
haztrlanan ilgi Onay eki "Milli Efiitim Bakanh[rna Bagh Egitim Kurumlan Yoneticilerinin
Gorevlendirilme Krlavuzu" ekte gcinderilmigtir.

Bilgilerinizi ve gerefini arzJrica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.

Genel Mtidtir

EK:Krlavuz.

Arartirk Blv. 06648 Krzriay/ANKARA Ayrrnrtlt bilgi igin: xxnxxxx)Lrx
Elektronik A!: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 1g 44_49
e-posta: ikgm@,rneb.gov.tr Faks: (0 312)4lg 23 43

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrptrr http://evraksorgu meb gov rr adresindenTcf6-2e9c-328b-aaba-629} kodu ile reyit edilebilir
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Mill? E[itim Bakanh[rna Ba$r E[itim Kurumlan Ycineticilerinin Gdrevlendirilme Krlavuzu

Bu Krlawz, Milli E[itim Bakanhgrna Baflr E[itim Kurumlan Y0neticilerinin
Gdrevlendirilmelerine itlgtin Yonetmelik hiikiimleri dogrultusunda e[itim kurum]anna valiliklerce
yaptlacak ydnetici gdrevlendirmelerine iiiqkin ig ve iqlemlerde uygulama birlifinin saplanmasr
amacryla hazrlanmrqtr.

A.GENEL AqIKLAMALAR

f - ifili Mevzuat

1.1.651 sayrh Devlet Memurlan Kanunu,

1.2. 652 sayrh Milli Egitim Bakanhlrnrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun Htikmiinde
Kararname,

1,3. Milli Egitim Bakanh[ma Bagh E[itim Kurumlan Ycineticilerinin Gcjrevlendirilmelerine
itiqtcin Ycjnetmelik.

2- Ytinetici Gtirevlendirmede Dikkate Ahnacak Hususlar

2.1. Egitim kurumu yonetici/yonetici adaylannrn gorevlendirilmek istedikleri egitim kurumlannda
gdrevlendirilecekleri tarihte ci[retmen olarak atanmalanna esas alan]annrn bulunmasr yeterli
olacakilr.

2.2. Yoneticiler dort yrlhfrna gorevlendirilecek ve aynr efitim kurumunda aynr unvanda toplam
sekiz yrldan fazla gorev yapamayacaktr.

2.3. Bulunduklan e[itim kurumunda toplam dort yrldan fazla sekiz yrldan az gorev yapanlardan
aynr e[itim kurumuna yonetici olarak gdrevlendirilenlerin gdrevleri, sekiz yhn doldu[u tarih
itibarryla Yonetmelikte ongorUldiifii pekilde sonlandrilacaktr.

2.4. Yoneticilik gorev stiresi uzatrlmayanlzLrdan yeniden gbrevlendirilme istefinde bulunanlar,
aynt gorevienciirme cionemiyie stnrir oimak izere, aynr unvanda cn sul gurcv yaprirkiarr c[iiiiii
kuru mlannd a gcirevle ndir-il meyecektr.

2.5. imam hatip onaokulu miidiir yardrmcrlarmdan en az blri Din Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi veya
meslek dersleri alan ofretmenleri arasrndan; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik e[itim
kurumlannrn miidiir yardrmcrlanndan en az blrt meslek dersleri alan dfretmenleri arasrndan;
sosyal bilimler liseleri miidiir yardrmcrlarmdan en az biri Tiirk Dili ve Edebiyatr, Tarih, Co[rafya,
Felsefe veya Psikoloji alan ofretmenleri arasrndan; gtizel sanatlar liseleri miidiir yardtmctlanndan
en az biri Grjrsel Sanatlar, Resim veya Miizik alan rl[retmenleri arasrndan; spor liseleri miidiir
yardrmcriarrndan en az brci Beden E$itimi alan o$retmenleri arasrndan; ozel e$itim kurumlarr
nltidtr yardrmcrliurndan en az brt rse rehberlik veya ozel efitim alan ofiretmenleri arasrndan
gorevlendirilecekt ir.

2.6. ilahiyat Faktiltesi mezunu Din Kiiltiirij ve Ahlak Bilgisi alan dfiretmenleri ile imam Hatip
Lisesi Meslek Derslen alan ofretmenleri, her iki alarun da atanabilecefi e[itim kurumlannrn
ydneticiliklerine gdrevlendirilebiiecektir.

2.7. O$renciierinin tamamr kiz olan efitim kurum]annrn miidiirleri, bu kunrmlar ve yatih krz
ofrencisi bulunan e[itim kurum]an ile karma efitim yaprlan ve mtidtr yardrmcrsr sayrsr iiE ve
daha fazla olan e[itim kurum,lannrn n-rtidur yardrmcrlalndan en az btri kadrn adaylar arasmdan
gcirevlendirilecektir. Ancak, kadrn aday bulunamamasr durumunda bu Krlavuzun 14 ilncil maddesi
kapsamrnda erkek adaylar arasrndan da gdrevlendirme yaprlabilecektir.

2.8. Yoneticilikte dort yrlhk g6rev siiresini dolduranlardan gdrev yaptrklan efitim kurumu
bakrmrndan Yonetmeli[in 5 inci maddesinin (c) bendinde be]irtilen $artl ta$lmayanlann gdrev
sureleri, gorev yapmakta olduklan e[itim kurumunda uzatrlmayacaktr. Bunlaln gcirev slireleri,
islemeleri halinde durumlarrna uygun difer e[itim kurumlannda uzatrlabilecektir.



Milli Egitim Bakanh[rna Ba$r E[itim Kurumlan Ytineticilerinin Gdrevlendirilme Kilawzu

2.9. Miidiir gorevlendirmeleri 6nce yaprlacak; yeni grirevlendirilen mi.idUrlerin gdrev yaptt[t
e[itim kurumlannrn bog bulunan (d6rt yrlhk gcirev siiresini doiduranlardan boqalmast muhtemel
olanlar dahil) mi.idilr baqyardrmclsl ve miidiir yardrmcrsr norm kadrolanna gcirevlendirmeler ise

yeni gdrevlendirilen mUdUrlerin inhasr ile en krsa siirede yaprlacaktr. Ddrt yrlhk miidiirlilk
gcirev siiresini tamamlamayan miidiirlerin gorev yaptrgr efitim kurumlanna yaprlacak midiir
baqyardrmcrsr ve m{idUr yardrmcrsr gdrevlendirmeleri mevcut miidiirlerin inhast ile yaprlacaktr,

2.10. iller arasrnda yaprlan yer defiqtirmelere ba$r olarak ycineticilik gdrevi sona erenler, bir yrlhk
bekleme stiresi aranmaksrzrn ci[retmen olarak atandrklan illerde ydnetici olarak gdrevlendirilmek
tizere yeniden gdrevlendirme kapsamrnda baqwruda bulunabilecektir.

2.11. Ycineticilik normlarr bog bulunan efiitim kurumlanrun vekdleten ve geEici olarak yiiriltiilen
ycineticilikleri bog olarak de[erlendirilecektir.

2.12. En krdemli ve krdemi en az olan (aday d$retmenler dahil) d[retmen , o[retmenler
kurulunca segilecek iki ogretmen, okul aile birlifii baqkanr ve baqkan yardrmcrsr ile dgrenci meclisi
baqkanr 08 Mayts 2015 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altrna altnacak, ilgililer
bilgilendirilecek ve belirlenen kiqilere iliqkin bilgi ve belgeler ilgili iVilge milli efitim
miidiirliiklerine teslim edilecektir. Bunlardan cifretmenler kurulunca seEilecek iki 6$retmen, en

krdemli o[retmen ile krdemi en az olan d$etmen drqrndaki ci[retmenler arastndan belirlenecektr.
Deferlendirecefii mi.idi.ir ile en az 6 ay Eahgmrq olmak kaydryla en krdemli ve krdemi en az olan

ofretmen belirlenirken hizmet sijresinin hesabrnda, daha dnceki ydneticilik gorevleri de dikkate

ahnacaktrr.

2.13. Yonetici gdrevlendirmelerine iliskin iqlemler, Krlavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen
sijreler igerisinde sonuglandrrrlacaktr.

3- Ytjneticilik Giirev Siiresinin Hesaplanmast

3.1. Dcjrt ylhk gorev siiresinin hesabrnda; 12 Haziran 2015 tarihinden once aynl ve farkh e$itim
kurumlannda a)mr unvanla gegen gbrev sUrelerinin tamamr dikkate almacaktr.

3.2.,rrynr e[irim kururnuncia sekiz yriirk gurcv siircsirirr iresabitCra; 
"2LLazitar' 

2015 ta.ihindcn
dnce aynr e[itim kurumunda aynr unvanla gegen gorev sirrelerinin toplamr dikkate altnacaktr.

3.3. Dort yrlhk si.irenin hesabrnda, kurucu rniidiirliik ve miidiir yetkili o[retmenlikte geEen siireler

ile yoneticilikte (mtidiir, miidiir ba;yardrmcrsi, miidiir yardrmcrsr) vekAleten ve geqici gdrev

kapsamrnda geQen siireier dikkate altnmayaczrktr.

3.4. Dort ylhk siirenin hesabrna, ylhk izin, hastahk izni, ayhksrz izin, yoneticiiik (miidiir, mijdilr
bagyardrmcr ve miidiir yardrmcrsr) drqrndaki geEici gdrev ve benzert nedenlerle fiilen yaprlmayan

yoneticilik gdrevleri de ddhil edilecektir.

3.5. Yoneticilik gorevr uzerinden alrnanlardan yargr kararr gereIince yoneticilik gcirevine

ddndUrulenlerin gcirev silrelerinin hesabrna, yoneticillk gorevinden almdtklan tarih ile yeniden

ycineticilife gorevlendirildikleri tarih arasrnda geEen siireler de ddhil edilecektir.

B- iL vE iLeE uirri pGiriu uUuUnrUxrnnixcE YAPILACAK iSrnnnron

1- Komisyonlann Olu;turulmast

1.f . Defierlendirme komisyonu ve sozli-i srnav komrsyonulkomisyonlanntn, Yonetmelikte
Ongoriildiigii gekilde olugturulmasr saglanacaktr.

2- Miidiirliik Giirev Siiresinin Uzattlmasl

2.1. Yonetmeligin 22 nct maddesine,gore ilk defa ve yeniden gorevlendirme kapsamtnda

gcirevlendirilenler harig olmak i.izere{miJdiirliikte ddrt yrlhk gorev stiresini dolduranlar, gorev

siirelerinin uzatrlmasr istefinde bulunup buiunmadrklartna bakrlmaksrzm Ycinetmelifie ekli Ek-1

Gorev Si1reieri Uzatilacak E[itim Kurumu Miidlirleri Deferlendirme Formu tjLzerinden bu

krlavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen siire iqinde deferlendiriiecektir.
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2.2. Ycinetmeli[e ekli Ek-1 Formun de[erlendirilme siirecine iliqkin ig ve iqlemler, il milli e[itim
miidiirliiklerinin koordinesinde efitim kurumunun ba$h oldu[u ilqe milli egitim miidiirli.iklerince
yiiriitiilecektir.

3- Miidiirltik Gtirev Siiresinin Giirev Yaprlmakta Olunan Elitim Kurumunda Uzatrlmasr

3.1. Mtdiirliikte dcirt y.rlhk gcirev stiresini doldurmug olanlardan Ydnetmelige ekli Ek-1 Form
iizerinden yaprlan de[erlendirme sonucunda 75 ve iizerinde puan alanlar, a)mr e[itim kurumunda
gcirev siireleri uzatrlmak i.izere baSvuruda bulunabilecektir.

3.2. Mi.idtirliikte dcjrt ylhk gorev siiresini dolduranlardan gorev yaptftlan e[itim kurumuna
6[retmen olarak atanabilme $artml taqrmayanlar ile aynr efitim kurumunda miidi.ir olarak toplam
sekiz yl ve daha fazla g6rev yapmlq olanlar, bu kapsamda baqwruda bulunamayacaktr. Bunlar,
durumlarma uygun baqka e[itim kurumlannda grirev siirelerinin uzatrlmasr igin bagwruda
bulunabilecektir.

3.3. MUdiirltk gdrev siirelerinin gcirev yapmakta olduklan efitim kurumunda uzatrlmasr iqin
gerekli gartlarr tagryanlarrn gcirev siireleri, il milli elitim miidiirtiniin teklifi [zerine vali onayr ile
aynr eSitim kurumunda uzatrlacaktr.

4- Mtidi.irltik Giirev Siiresinin Difer Efitim Kurumlannda Uzatrlmasr

4.1. MUdiiriiik gdrev siiresi aynr efitim kurumunda uzatrlacaklara iliqkin iqlemler sonuglandrktan
soma;

a) Miidiirltilii boq bulunan efiitim kurumlarr,

b) Mfidiirliik gdrev sliresi aynr e[itrm kurumunda uzatrlmayan mi-idi-irlerin gorev yapmakta
olduklan egitim kurumlan,

c) Gorev si.jLrelerinin gorev yaptrkleLn e$itim kummlar-rnda uzatilmasrnr talep etmeyen miidUrlerin
gorev yapmakta oiduklan e$itim kurumlarr.

g) Ainr egitim kur':munda toplarn sekiz ),rl!k ni-idl-irl'-ik s'-iresinin dolrnasu, haEh nlar:k
miidi.irliifi.i bo galacak e[itim kurumlan

il milli e[itim miidiirliiklerinin internet sitesinde duyuruiacaktr.

4.2. Mtidiirliikte dcjrt yllft veya aynr efiitim kurumunda toplam sekiz yrlhk miidtirliik siiresini
tamamlayanlardan Yonetmeli[e ekli Ek-1 Form iizerinden yaprlan de[erlendirme sonucunda]5 ve
ilzerinde puan alanlar, baqka e[itim kurum]annda gorev siireleri uzatrlmak iizere baqvuruda
bulunabilecektir. Bu kapsamda bagvuruda bulunanlara on efitim kummu tercih etme hakkr
verilecek; tercihleri drqrndaki e[itim kurumiarrna gorevlendirmeyi kabul edenler, ba;vurularrnda
bu durumu ayrrca belirtecektr.

4.3. Miidilrltik gorev siirelerinin bagka e$itim kurumuna uzatrimasr iEin gerekli lartlan taqryanlann
gcirev siireleri, tercihleri de dikkate ahnarak Ek-1 Form tizerinden aldrklan puan iistiinlti[iine gdre
il milli efiitim mUdiiriiniin teklifi iizerine vali onayr ile uzatrlacaktr.

4.4. Adaylann puanlannrn egitlifi halinde sirasryla; hizmet puanr, ydneticilikteki hizmet siiresi,
ofretmenlikteki hizmet siiresi f'azla olan adayrn gorevlendirmesi yaprlacak; eqitli[in devamr
hAlinde ise gorevlendirilecek aday kura ile belrlenecektir.

5- ilk Defa ve Yeniden Miidiir Olarak Giirevlendirilecekler

5.1. MtidUrliik golev sriresinin uzatilmasr iqlemlerinin tamamlanmasrndan sonra miidUrlUlii boq

bulunan efitim kurumlan, il milli efitim miidiirliiklerinin internet sitesinde duyurulacaktr.

5.2. Miidiirliik gorev siireleri uzatrlmayanlar ve daha once miidiirliik gcirevinde bulunmuq
olanlardan miidiir olarak gorevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yaprldrfir tarihten cince

mirdUrliik gdrevinde bulunmamrg olanlardan duyurunun son giinli itibanyla Ydnetmelifiin 5 ve 6
ncr maddelerinde belirtilen gartlan tagryanlarclan mtidiir olarak gorevlendiriimek isteyenlerin
baqvurulan elektronk ortamda almacalitr .
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5.3. Bagvurular, Ydnetmelife ekli Ek-2 E[itim Kurumu Miidiirliigine ilk Defa ve Yeniden
Gcirevlendirileceklere iligkin Defierlendirme Formu iizerinden de[erlendirilecek ve de[erlendirme
sonuglarr il milli e[itim miidiirliiklerinin internet sitesinde duyurulacaktr.

5.4. De[erlendirme sonuglanna yaprlacak ittrazlas Deferlendirme Komisyonunca incelenerek
karara baglanacak; sonug, il milli efiitim miidiirliiklerince ittraz sahiplerine duyirrulacaktr.

5.5. Deferlendirme sonucunda en yiiksek puan alandan baqlam4k izere bog e[itim kurumu
miidiirlii$i sayrsrnm iig katr aday ile son sradaki adayla aynr puana sahip olan adaylar sdzlii
smava ahnacaktr.

5.6. Adaylar, Ydnetmeli[in 21 inci maddesinde belirtilen konu]ar esas ahnarak aynr Ydnetmelile
ekli Ek-3 Stizli.i Srnav De[erlendirme Formu iizerinden de[erlendirilecek ve sdzlii srnav sonuElarr
il milli e[itim miidiirliiklerinin internet sitesinde duyurulacaktr.

5.7. Sozlii slnav sonuElanna yaprlacak itirazlar Scjzl[ Srnav Komisyonunca incelenerek karara
ba$anacak; sonug, il milli e[itim miidi.irliiklerince itiraz sahiplerine dulurulacaktr.

5.8. Sdzlii smavda 70 ve iizerinde puan alan adaylann gdrevlendirmeye esas puanlan;
Ydnetmelile ekli Ek-2'de yer alan Form iizerinden aldrklan puanln yizde ellisi ile sdzlii srnavdan
aldrklan puarunm yiizde ellisinin toplamr iizerinden belirlenecektir.

5.9. Sozlii stnavda 10 ve tizerinde puan alanlar, durumlanna uygun e[itim kurumlannda gorev
almak iizere baqvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda bagvuruda bulunanlara on e[itim kurumu
tercih etme hakkr verilecek; tercihleri drgrndaki e[itim kurum]anna gorevlendirmeyi kabul edenler,
baqvurulannda bu durumu aynca belirtecektir.

5.10. Miidi.irliife gcirevlendirilmek igin gerekli qartlarr taqryanlar, tercihleri de dikkate ahnarak
puan iistiiniiifiine gdre il milli e[itim miidiiriiniin tekiifi iizerine valinin onayr ile mlidiir olarak
gorer,lendirilecek; puanlann eqitli$i halinde srrasryla Ek-2'de yer alan Forma gcire de[erlendirme
puanr, Ek-3'te yer alan Forma gore sozlii srnav puanr, yonericilikteki hizmet sijresi,
tilretmeniikteki hizmet siiresi iazla olan aciayrn gcirevienciirmesi yapriacak; egiLii[in cievamr
h6linde gdrevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5.11. Gdrevlendirme iglemleri, itirazlalrn sonuglandrrldr[r tarihten itibar-en en geE on ig giini.i
iEinde tamamlanacaktr.

6- Miidi.ir Baqyardrmcrhfir ve Miidiir Yardlmcrll[tna Giirevlendirme

6.1. Miidiir bagyardrmcrsr ve/veya mtidilr yardrmcrsr normu boq bulunan efiitim kurum]anna,
gdrevlendirilecekleri tarih itibarlyla Yonetmeli$in 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen qartlan ta;ryor
olmalan kaydryla, gdrevlendirme yaprlacak e[itim kurumunda veya e[itim kurumunun
bulundufu ilqe ve ildeki efitim kurumlannda ydnetici ve ofretmen olarak gcirev yapanlardan
istekii olanlar arasrndan, e[itim kurumu miidlirlinlin inhasr ve il mil]i efitim miidi.iriintin teklifi
lizerine valinin onayr ile miidiir bagyardrmcrsr ve mtidiir yardrmctst gdrevlendirilecektir.

6.2. Miidiir baqyardrmcrhfr ve miidtir yardrmcrh!,rna gcirevlendirilenlerden dort yrlhk gdrev
siiresini tamamlayanlann gorev sUreleri aynr usuile uzatrlabilecektir.

6.3. Aynr egitim kurumunda mi,idtir baqyardrmcrsr veya miidilr yarchmcrsr olarak sekiz ylhk gdrev
siiresini tamamlayan miidiir bagyardrmcrlan ve mi.idiir yardrmcrlanndan yeniden gdrevlendirilmek
isteyenier, a;,nr usulie baqka bir efiitim kummunda gdrevlendiri]ebilecektir.

6.4. Miidiir baqyardrmcrhfir ve mijdiir yardrmcrh$r igin yaprlan inhalardan onaylanmasr uygun
gdriilmeyenler, g6revlendirmeye konu olan e[itim kurumlanna en ktsa siirede bildirilecektir.



Milli Egitim Bakanhlrna Ba$r E[itim Kurumlan Ydneticilerinin Gdrevlendirilme Krlawzu

C. DiGER HUSUSLAR

1. Dort yrlhk gcirev siiresini dolduran mtidiirlerden defierlendirme sonucunda 75'in altrnda puan
almalan nedeniyle gorev siiresi uzafllmayacak olanlar, yerlerine g6revlendirilecek miidtirlerin
goreve baqlamalan beklenmeksizin 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren en krsa stirede
ogretmenli[e atanacaktrr.

2. Ddrt ylhk gcirev siiresi dolmayan yoneticilerden norm
y6neticilikleri, norm kadro fazlasr olduklan tarihin iginde
itibanyla sona erecektir.

kadro fazlasr konumunda olanlann
bulundu$u ders yrlrnrn son gUnu

3. Y6neticilik gbrevi sona erenlerin, istemeleri halinde oncelikle kendi efitim kurumlannda
alanlan itibanyla boq bulunan ogretmen norm kadrolanna atanmalan esas altnacaktrr.

4. Aynr bahqede veya aynr binada faaliyet gcisteren farkl derece ve ttirdeki e$itim kurumlannda
dfirenci sayrsrnrn de[iqmesine ba$h olarak y6netici normlannrn aynr bahge veya aynr bina
iEerisindeki bir efiitim kurumundan di[er bir e[itim kurumuna geEmesi durumunda mevcut
yoneticiler Ydnetmeli[in 30 uncu maddesi kapsamrnda de[eriendirilmeyecektir.

5. Aynr binada faaliyet gosteren farkh derece ve tiirdeki efiitim kurumlan, mevcut ydneticilerinin
dcjrt ve sekiz yrlhk gorev silrelerinin hesaplanmasrnda tek bir efitim kurumu gibi
degerlendirilecektir.

6. Doniiqti.iriilen efitim kurumlarrnrn dontigtiirtilmeden onceki yoneticilerinden dort yrllft gorev
stiresini tamamlamayanlar, kalan gorev stirelerini ddniiqtiirtilen e[itim kurumunda
tamamlayabiiecektir. DcinDgti.iri.iien egitim kummuna yonetici olarak gorevlendirme gartlannr
tagrmayanlardan mtdiirliik, miidiir bagyardrmcrhfr ve miidiir yardrmcrhlr gdrevlerini yiiriitenler
istemeleri halinde ilk defa ve yeniden gorevlendirme kapsamrnda durumla-rlna uygun bagka

e[itim kurumlannda miidiir olarak gorevlendirilmek iizere bagwruda bulunabilecektir. Ayrrca
bunlardan, miidiir bagyardrmcrhfr ve mildtir yardrmcrh[r gorevini I't-iriitenler, teklif gelmesi ve

istemeleri halinde durumlanna uygun bagka egitim kurumlarmda bu unvanlarla
gdrevlendirilebilecekt ir.

7. Tek miidiir tarafindan yonetilen birden fazla efitim kurum]annda en ktdemli ve krdemi en az

olan dfretmen ile d[retmenler kurulunca seEilecek iki o[retmen, ilgili efitim kurumlartrun fii]en
gorev yapan tiim dfretmenleri dikkate a]rnarak belirienecektir. Bu belirlemede ydneticiler dikkate
ahnmayacaktrr.

8. Tek miidiir tarafrndan yonetilen bu'den fazla efitim kurumlannda birden fazla okul aile birlifii
ve cifrenci meclisi baqkanr bulunmasr halinde Ek-1 Form Uzerinden yaprlacak de[erlendirme,
yalnrzca miidiir norm kadrosunun verildifi efitim kurumunun okul aile bfligi baqkanr ve
yardrmcrsr ile ofirenci meclisi bagkanr tarafrndan yaprlacaktr.

9. $ube mtidiirti veya daha iistii kadrolarda gdrev yapanlardan efitim kurumu yoneticiliklerinde

gorevlendirilmek isteyenlerin, bagr,uru tarihinin son gtinu itibanyla efitim ve dfretim hizmetleri

srnrfi kadrolarrnda gcirev yapryor olmalan gerekmektedir.

10. Miidiir olarak gdrevlendirildikleri egitim kurumlannda dort ylhk mudiirliik gorev siiresini
dolduranlardan halen bir baqka e[itim kurumunda altr ay ve daha fazla vekAleten veya geEici

olarak yoneticilik gorevini slirdiirenlerin de$eriendirilmeleri, vekAleten veya gegici olarak
yoneticilik gorevini yiiriittiikleri e[itim kurumlannca yapilacaktr. Bunlardan asrl gdrev yerleri
itibanyla toplam sekiz yrlhk miidiirliili gdrev siiresini tamamlamayanlann gorev siireleri asrl gorev
yaptftlan elitim kurumunda uzatrlabilecefi gibi, durumlanna uygun difer efitim kurumlannda da

uzatilabiiecekttl.
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11. Miidiir olarak gorevlendirildikleri e[itim kurumlannda dort yrlhk mtidiirliik g6rev siiresini
dolduranlardan halen bir bagka efiitim kurumunda kurucu miidiir olarak gtirev yapanlann

de[erlendirilmeleri, asrl gdrev yaptftlan efiitim kurumlannca yaprlacaktr. Bunlardan astl gdrev
yerleri itibanyla toplam sekiz yrlhk miidtirliik gOrev siiresini tamamlamayanlann gdrev siireleri
asrl gorev yaptftlan elitim kurumunda uzatrlabilecefii gibi, durumlanna 

" 
uygun di$er efiitim

kurumlannda da uzatilabilecektir.

12. Miidtir olarak gdrevlendirildikleri e[itim kurumlannda dort yrlhk mi.idiirliik gdrev sUresini

dolduranlardan halen ydneticilik (miidiir, miidiir baqyardrmcr ve miidiir yardrmctsr) dtgrndaki
gcirevleri gegici olarak yUriitmekte olanlarm de[erlendirilmeleri, asrl gdrev yaptrklan efitim
kurumlarrnca yaprlacaktr. Bunlardan asrl g6rev yerleri itibanyla bu gegici g6revleri de ddhil
toplam sekiz yrlhk mUdiirliik gorev sriresini tamamlamayaniann gcirev siireleri astl gcirev

yaptrklan e[itim kurumunda uzatrlabilecefii gibi, dummlarrna uygun difer elitim kurum]annda da

uzatrlabilecoktf .

13. DOrt ylllft miidiirliik gorev siiresini dolduran miidiirlerden halen vekdleten veya gegici

olarak yiiriittUkleri gorevler itibarryla a)mr zamanda deferlendirici konumunda olanlar, kendileriyle
ilgili de[erlendirme yapmayacaktr. Bu durumda olanlann deflerlendirmeleri, difer
deferlendiriciler tarafindan yaprlan deferlendirmeier i"izerinden yuzltik sisteme g6re

hesaplanacaktr.

14. Krlavuz eki takvime gdre yonetici gorevlenclirme siireci tamamlandtktan sonra yonetici

ihtiyacr karqrlanamayan e[itim kurumlan, il milli e[itim miidiir]riklerince iutanak altina ahnarak
bog kalan ydneticiliklerinternet sitesinde l5 giin siireyle duyurulacaktrr. Duyuruda; baqvuru siiresi,
bagvurunun nerelere ve nasrl yaprlacafir belirtilecektir. Yonetici ihtiyacr kargrlanamayan efiitim
kurumlanna yaprlacak gorevlendirmeler, bagvuru siiresinin bitimini takip eden ilk i; giiniinden
baqiayarak Yonetmeli[in ilgili maddeleri EerEevesinde yaprlacaktrr.

15. VekZileten veya gegrci gorevienciirme iie efitim kurumu rnuciuriii[iine gdrevienciiriienier,
kendileri harig mtidtir bagyardrmcrhfir ve miidiir yardrmcrh[r tekfiflerini yapabileceklerdir.

16. SeEimler nedeniyle istifa eden efiitim kurumu ycineticilerinin istifa tarihleri ile gdreve
clondtiriilmeleri arasrnda geEen siireler, e[itim kurumunda gegen 4 ve 8 yrlhk sUrenin hesabrnda
drkkate ahnmayacaktrr.

17. Cecici sorevlendirme onavlarrnda siire belirtilmevenler ile baska bir goreve vekAleten atanan
egirim 'kurfimu yoneticileri YonetmeliIin 2-7 inci' maddesinrn I irrc-l frkrastntn (d) bendi
khpsamrnda de[eilendirilmeyecektir. -

18. Bu krlavuzda yaprlan agrklamalar, ycinetici gorevlendir-meleri Bakan t;uaflndan yaprlacak yurt
iEi veya lurt drgrnda, yerli veya yabancr kurum ve kuruluglarla veya baqka iilkelerle igbirlifi
anlagmasr qergevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararast proje yiirliten efitim kurumlan, Bakan
onayr ile proje okulu olarak seqilen ve belirli efiitim reformu ve programlan uygulanan e$itim
kurumlan ile Bakan onayryla dofrudan Bakanlft merkez teqkilatrna baflanan efitim kurumlanntn
yoneticileri bakrmrndan u ygulanmayacaktr.

EK: Yonetici gdrevlendirme takvimi
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UiII,i BCirinr B AKANLIcrN,q. B A GLI ncirilvl KURUMLARI YONEriCirBniNiN
2015 YILI GOREVLENDIRILME TAKVIMi

En krdemli ve krdemi en az olan d[retmen, dfretmenler kurulunca
seqilecek iki o[retmen, okul aile birligi baqkam ve baqkan yardtmctst
ile 6[renci meclisi bagkamnm belirlenmesi ve buna iligkin bilgi ve
beleelerin ileili iVilce milli eEitim miidiirliiklerine teslim edilmesi

20 Nisan-08 Mayrs

- EK-1 Form iizerinden yapilacak delerlendirme iglemleri
- De[erlendirme komisyonu ile sdzlii smav komisyonlannrn kurulmast

11 Mayrs-12 Haziran

Miidiirliik gdrev siiresinin aynr e[itim kurumuna uzatrlma du1,r:rusu

Baqwrularrn almmasr
Mildtrliik gcirev siiresinin uzatrlmasr

15 -79 Haziran

Miidiirliik gorev siiresinin baqka e$itim kurumuna uzatilma du1'urusu

Baqr,urulann ahnmasr
Mtldiirliik gorev siiresinin uzatilmasr

22-26Haziran

Miidiirlii[e ilk defa ve yeniden gdrevlendirme duy'urusu
Bagvurularrn ahnmasr
De[erlendirme iglemierinin sonugiandrilmasr
DeEerlendirme sonuplannrn duyurulmasr

29 Haziran-l0 Temmuz

Sozlu srnav duyurusu
Sozlii srnav

13-21 Temmuz

Sozlil srnav sonuglarmrn duyumhnasr 28-29 Temmuz

Sozlti srnav sonuglanna itiraz 03-07 A[ustos

Itrazlann deferlendrilmesi ve sonuqlarmm duyurulmasr l0-14 Agustos

Miidirlii[e ilk defa ve yeniden gorevlendirme 17-21 Afustos

Miidiir bagyardrmcrir$r ve miidiir yardlmcrhfma gorevlendirme 19 Haziran-29 Afustos
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