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MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Personel Genel Miidiirliigii 


SaYI : 41289672-10.07.01-E.1710032 24.01.2019 
Konu : Egitim kurumlarma yonetici gorevlendinne 

DAGITIM YERLEJUNE 

Ilgi : a) 21/0612018 tarih ve 30455 sayth Resmi Gazete'de yaYllulanan Mill! Egitim 
Bakanhgi Egitim Kurumlanna Yonetici Gorevlendirme Yonetmeligi 

b) 12101/2019 tarih ve 30653 sayth Resmi Gazete' deyaytmlanan Mill! Egitim 
Bakanhgi Egitim Kurumlanna Yonetici GOrevlendirme Yonetmeliginde Degi~jklik 
Yaptlmasma Dair yonetmelik. 

c) Bakanhk Makaml'mn 23/0112019 tarihli ve 41289672-20-E.1672154 sayIh Onayt. 

Bakanhglmlza bagh resmi egitim kurumlanna ilgi (a,b) Yonetmelik hiikiimleri 
dogrultusunda 2019 Yllmda valiliklerce yapilacak yonetici gorevlendirmelerine i1i~kin ilgi 
(c) Onay eki "2019 YIII Egitim Kurumlarma Yonetici Gorevlendirme Duyurusu ve 
Takvimi" ekte gonderilmi~tir. 

Bu yeryevede, 2019 Ylb egitim kurumlan yonetici gorevlendirmelerinin ilgi (c) Onay 
eki duyttru dikkate altnarak yeniden yonetici olarak gorevlendirmelerin ekteki takvim 
dogrultusunda, ilk defayonetici olarak gorevlendirileceklerin ise yazlh smav tarihinden soma 
aylklanacak takvim dogrultusunda ba~latllarak, yonetici gorevlendirmelerine ili~kin i§ ve 
i~lemlerin ilgi (a,b) Yonetmelik hiikiimleri uyannca titizlikle yUriitiilmesi hususunda geregini 
ve bilgilerinizi arz/rica ederim. 

Ek: 2019 Yilt ~gitim Kurumiarl 
Yonetici Gorevlendirme Duyurusu ve 
Yeniden Gorevlendirme Takvimi 

Dagttlln 
Geregi 
BPlam 

Atatiirk Blv. 06648 KlZliay/ANKARA 
Elektronik Ag; www.meb.gov.tr 
e-posta: ikgrn@meb.gov.tr 

Hamza AYDOGDU 

Bakan a. 
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AynntIlI bilgi ivin: ~.SOLMAZ ~~f 
Tel: (0 312) 413 28 5 ~ 

Faks: (0312) 418 23 43 
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Bu evrak gilvenJi elektronik imza ile imzalanmJ~!ir, htlps:llevmksorgu.meb.gov.tr adresinden 3faf-3145-39cc-8e8b-ef72 kQdu He teyit edlIebilir. 
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2019 YILI EGiTiM KURUMLARI YONETiCi 
GOREVLENDiRiLMESiNE iLi~KiN DUYURU 

MiHi ~gitim Bakanhgl Egitim Kurumlanna Yonetici Gorevlendinne Yonetmeligi 
hUkfunleri geregi egitim kurumlarllla ekte gonderilen takvime gore yeniden ve ilk defa 
gorevlendinne suretiyle a~agldaki esaslara gore valiliklerce b~vuru allllarak gorevlendirme 
yapllacaktlr. 

Egitim kurumlarl yoneticiliklerine gorevlendirmeler, ilk defa ve yeniden olmak iizere 
gen;ekle~tirilecek olup once mevcut yoneticilerin yeniden gorevlendirmeleri, daha sonra ilk 
defa yonetici olacaklarlll gorevlendirmeleri yapllacaktlr. 

Yenidert gorevlendirmeler ekteki takvim <;er<;evesinde ger<;ekle~tirHecek olup, ilk defa 
gorevlendirileceklere ili~kin takvim ise OSYM tarafllldan yapllacak se<;me SlllaVl 
duyurusundan sonra aynca yaYllllanacaktlf. 

A- EGiTiM KURUMU YONETiclLiKLERiNE YENiDEN GOREVLENDiRME 

a) Mevcut yoneticilerin gorev siirelerinin degerlendirilmesi 

1- Yoneticilikte ge<;en dort Yllhk surenin hesablllda; en son yapllan gorevlendirme 
tarihinden itibaren aym unvanla ge<;irilen hizmet surelerinin toplanu esas allllacakbr. 

2- Dort Yllhk gorev stireslmn hesablllda; 14/06/2019 tarihinden once aym egitim 
kurumunda aym unvanla ge<;en gorev stirelerinin tamaml dikkate allllacaktir. 

3- Aym egitim kurumunda sekiz ydhk gorev stiresinin hesablllda; 14/06/2019 tarihinden 
once aym egitim kurumunda ayrn unvanla ge<;en gorev stirelerinin toplaml dikkate 
ahnacaktlf . 

4- Bulundugu egitim kurumundaki dort ytlhk stirenin hesablllda, diger egitim 
kurumlannda kurucu mudurlUk ve miidtir yetkili ogretmenlikte ge<;en stireler ile 
yoneticilikte (miidtir, miidiir ba~yardlmclsl, mudiir yarmmclsl) vekaleten ve ge<;ici 
gorev kapsamlllda ge<;en stireler dikkate allllmayacaktu. 

5- Bulundugu egitim kurumundaki dort ytlhk stirenin hesabllla, ydhk izin, hastallk izni, 
ayhkslz izin, yoneticilik (mudtir, miidtir ba~yardlmcl ve miidtir yardlmclsl) dl~llldaki 
ge<;ici gorev ve benzeri nedenlerle fiilen yapllmayan yoneticilik gorevleri de dahll 
edilecektir. 

6- Yoneticilik gorevi herhangi bir sebeple iizerinden al111anlardan, i~lemin yiiriitillmesinin 
durdurulmasl veya iptaline ili~kin verilen yargl karan geregince yoneticilik gorevine 
dondiiriilenlerin gorev siirelerinin hesabllla, yoneticilik gorevinden alllldlklan tarih He 
yeniden yoneticilige dondfuiildiikleri tarih araslllda ge<;en stireler de dahll edilecektir. 

I 

i 
7- Dort Yllhk yoneticilik gorev siiresi dolan miidiir b~yardlmcllan istemeleri h~linde 

Yonetmeligin ge<;ici 2 inci maddesi geregi yeniden gorevlendirme kapsamlllda mUdtir 
yardlmclhglllda gorevlendirilmek iizere ba~vuruda bulunabileceklerdir. Bu ~ekilde 
ba~vuruda bulunan miidtir b~yardlmcllarlmn b~vurularl Yonetmeligin 2S inci 
maddesine gore degerlendirilecektir. 

! 
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8~ 	 Yeniden gorevlendirilecek adaylarm Ek~1 fonn iizerinden yapllacak 
degerlendinnelerinde, degerlendinne ba~vurusunun son giiniinden soma diizenlenmi~ 
belgeler dikkate ahnrnayacaktrr. 

9~ 	 Yeniden gorevlendinnesi yapllan egitim kurumu yoneticilerinden, gorevlendinnelerin 
ilan edildigi tarihten itibaren be~ gUn ivinde gorevine ba~layamayacagmI dilekve ile 
beyan edenlerin gorevlendinneleri iptal edilecektir. Bunun dl~mda iptal talebinde 
bulunanlann gorevlendirmeleri iptal edilmeyecektir. 

b) Yeniden gorevlendirme ba~vurulan 

1- Bulunduklarl egitim kurumunda aym unvanda dort yllhk gorev siiresini dolduran 
yoneticiler aym ya da farkh egitim kurumlanna; bulunduklan egitim kurumunda aym 
unvanda sekiz yllhk gorev siiresini dolduran yoneticiler ise farkh egitim kurumlarma 
yeniden gorevlendirilmek iizere ba~vuruda bulunabileceklerdir. 

2~ 	 Miidiirliige yeniden gorevlendirileceklerin Yonetmeligin 5 inci Maddesinin 1 inci 
Flkrasmm (c) bendi ile 27 iincii maddesinde belirtilen ~artlar ile diger ~art1arl ta~lmalarl 
gerekmektedir. 

3- Miidiir yardlmclhgma yeniden gorevlendirilecekler Yonetmeligin 5 inci maddesinin 1 
inci flkrasmm (c) bendi ve 28 inci maddesinde belirtilen ~artlar ile diger ~artlarl 
ta~1ll1alan gerekmektedir. 

4~ 	 Halen miidiir ba~yard1mcls1 olarak gorev yapanlardan, bulunduklan egitim kurumlarda 
dort yllhk gorev siiresini dolduranlar Yonetmeligin Gec;ici 2 inci maddesi uyarmca 
miidiir yardlmclsl olarak gorevlendinne isteginde bulunabileceklerdir. 

c) 	 Yeniden gorevlendirme 

Yeniden gorevlendirmeler, Degerlendinne Komisyonlan tarafmdan Yonetmelik: eki 
Ek-l Fonn iizerinden yapllacak degerlendinne sonucu olU§an puanlar dikkate ahnarak 
puan iistiinliigune gore yapllacaktrr. 

B~ 	EGiTiM KURUMU YONETiCiLiKLERiNE iLK DEFA GOREVLENDiRME 

a) 	 ilk defa gorevlendirme ba~vurulan 

1- Miidiir ve miidiir yardlmclhgma ilk defa gorevlendirilecekler He daha once yoneticilik 
gorevinde bulunup halen ogretmen olarak gorev yapanlardan yoneticilige 
gorevlendirilecekleri kapsamaktadu. Yoneticilige ilk defa gorevlendinne yazlh smav 
ve sozlii smav sonucuna gore yapllacaktu. 

2- Miidiir ve miidiir yardlmclhgt bo§ bulunan egitim kurumlarl He dort ve sekiz Yllhk gorev 
siiresini dolduran miidiir ve miidiir yardlmcIlarmdan bo~alacak egitim kurumlan, il milli 
egitim miidiirliiklerince duyurulacaktu. 

3- Miidiirliige ilk defa gorevlendirilecekler Yonetmeligin 5 ve 24 iincii maddelerinde 
belirtilen ~art1ar ile diger ~artlan ta~lmalan gerekmektedir. 

4- Miidiir yardlmctllgtna ilk defa gorevlendirilecekler Yonetmeligin 5 ve 25 inci 
maddesinde belirtilen §artlar ile diger ~artlarl t~lmalan gerekmektedir. 
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b) ilk defa gorevlendirme 

ilk defa gorevlendinneierde, adaylann yazlh smav puanmm %80'1 ile sozIO. smav 

puanmm %20'1 dikkate almarak gorevlendirmeye esas puanlan belirlenecektir. 

Gorevlendirmeler belirlenen puanlar ile tercihleri dikkate almarak puan o.srunlo.go. 

esasma gore yapdacaktlr. 


C- YENiDEN VE iLK DEFA GOREVLENDiRMELERDE DiKKATE ALINACAK 
DiGER HUSUSLAR 

1- Adaylar, aym gorevlendirme donemindeyoneticilik gorevine yeniden gorevlendirme ya 

da ilk defa gorevlendirnte kapsallllndaki b~vurulardan sadece birisi iyin ba~vuruda 


bulunulabileceklerdir. 


2- Yonetmeligin 4 iincu maddesinin 1 inci flkrasmm (h) bendinde; "Ogretmen: Milll 

Egitim Bakanhgma bagh her derece ve tiirdeki orgiin ve yaygm egitim kurumlarmda 

657 sayllt Kanunun 4 iinco. maddesinin birinci flkraslmn (A) ve (B) bentleri kapsammda 

egitim ve ogretim hizmeti yfuUtenleri... ifade eder." ~eklinde tanlm1anlm~tIr. Bu 

tammdan hareketle, ~artlarl ta~lyan sozle~meli ogretmenler de egitim kurumu 

yoneticiliklerine gorevlendirilmek iizere ba~vuruda bulanabileceklerdir. 


3- Yonetmeligin 5 inci maddesinin birinci flkraslmn ( c) bendinde, "Gorevlendirilecegi 

egitim kurumu ile aym tiirdeki egitim kurumlanndan birine ogretmen olarak 

atanabilecek nitelikte olmak ve gorevlendirilecegi egitim kurumu He aym tiirdeki egitim 

kurumlarmdan birinde ayhk kar~lhgmda okutabilecegi ders bulunmak." hiikmiine yer 

verilmi~tir. Gorevlendirmeler bu ho.kiim esas almarak yapdacagmdan, ba~vurular da 

buna gore yapllacaktlr. 


Ornek 1- Bir orta5gretim kurumu biinyesinde ayllan anaslmfma atamasl yapllan okul 

oncesi ogretmeninin her ne kadar bu egitim kurumuna ogretmen olarak atamaSl 

yapllabiliyor ise de okul oncesiogretmeni alam itibanyia ortaogretim kurumuna 

5gretmen olarak atanabilecek nitelikte olmadlgmdan bu egitim kurumuna yonetici 

olarak da gorevlendirilemeyecektir. 


Ornek 2- Elektrik Ogretmenligi/Egitimi alanl bulunmayan ortaogretim kurumlarl 

iyinde yer alan mesleki ve teknik egitim kurumlarma alam Elektrik 

GgretmenligilEgitimi olan bir ogretmen emsali mesleki ve teknik egitim kurumlannda 

bu alanm bulundugu dikkate almarak yonetici olarak gorevlendirilebilecektir. 


4- Egitim kurumu yoneticiliginden 2018 alan degi~ikligine bagh olarak aynlanlar 

Yonetmeligin 34 iinco. maddesinin ikinci flkrasmda ongorulen bir yllhk siireyi 

beklemeden Yonetmelik htikUmlerine gore ilk defa gorevlendirme kapsarmnda 

yoneticilik gorevine ba~vuruda bulunabileceklerdir. 


Ii 

D-YETKiVESORUMLULUKLAR 

1- Adaylar, ba~vurulanna esas MEBBtS kaYltlanndaki bilgilerin diizeltilmesi ve 

gUncellenmesinden kendileri sorumlu olacaktlr. Bu itibarla, ba~vuru oncesinde 

MEBBtSkaYltlarmdaki bilgilerin giinceUenmesi gerekmektedir. Adaylarm MEBBis 

kaYlt1anndaki bilgilerinde eksiklik ya da yanh~hk olmasma bagh olarak hatah ba~vuru 

yapllll~ olmalarl halinde b~vurularl geyersiz saydacakttr. 


2- Ba~vuru a~amasmda kar~lla~llan sorunlarla ilgili MEBBis modUliinde yer alan 

"Yardlm MasaSl" dan teknik destek istenebilecektir. 
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3 Ba~vurunun, zamamnda ve dogru bir §ekilde yapIlmasmdan aday sorumlu olacaktlf. 
Adaym, ba§vuru bilgilerinin dogrulugunun kontrolu ve zamamnda onaylanmasmdan, 
srraslyla, adaym kadrosunun bulundugu "okullkurum mudurliigii ile iI~e ve iI milli 
egitim miidiirliikleri" sorumlu olacaktrr. 

4 Ba~vurusu kabul edilip, ~artlan ta~lmadlgl sonradan anla~tlan aday lann gorevlendirmesi 
yapllmayacak, gorevlendirme yapIlml~ olsa dahi iptal edilecektir. 

5 Yonetici gorevlendirmelerine ili~kin i~lemler, 
belirtilen siireler iyerisinde sonuylandmlacaktlr. 

duyuru ekinde bulunan takvimde 
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