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T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-21959515-903.07.01-31591047 10.09.2021
Konu    : İhtiyacı Karşılanamayan Eğitim Kurumu
               Yöneticiliklerine Duyuru, Başvuru ve Görevlendirme                    

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.
               b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/03/2021 tarihli ve
                   E-41289672-10.07.02-22712602 sayılı yazısı.
              c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11/08/2021 tarihli ve
                   E-41289672-10.07.02-29385741 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı Manisa ili eğitim kurumlarında münhal bulunan yönetici kadrolarına 2021 Yılı 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde 
müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilmesi yapılmıştı.

Bununla birlikte, ilgi (a) Yönetmeliğin "müdür olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 27/7. 
Maddesinde "Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas 
puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı 
usulle görevlendirme yapılabilir." denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin "müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme" başlıklı 
28/6. Maddesinde ise "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarının 
müdür başyardımcılığı  ve müdür yardımcılıklarına; görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle 
sınırlı olmak üzere, yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle görevlendirme yapılabilir." 
denilmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ekinde alınan 2021 Yılı Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimine göre 13-17 Eylül 
2021 tarihleri arasında ihtiyacı karşılanmayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve 
görevlendirme işlemleri yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici 
Görevlendirme Takvimine göre Manisa ili eğitim kurumlarına yapılan görevlendirmeler neticesinde münhal 
durumda kalan yönetici kadroları, ilgi (a) Yönetmeliğin 27/7 ve 28/6 maddelerine göre ilan edilerek; bu 
kadrolara görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa 
Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde başvuru hakkı bulunan ancak tercih başvurusu yapmayan veya 
başvusu olduğu halde tercihlerine yerleşemeyen öğretmen ve yöneticilerden  aşağıda yer alan görevlendirme 
takvimine göre başvuru alınacaktır.

Yönetici olarak görevlendirme talebinde bulunacak olanlar yazımız ekinde yer alan başvuru 
formundaki tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra halen görev yaptığı eğitim kurumu 
müdürlüğüne iş takviminde belirtilen süre içerisinde teslim edecektir.

Hizmet sürelerinin hesaplanmasında adayların hizmet cetveli esas alınacağı için, adayların hizmet 
cetvellerini titizlikle incelemesi, eksik veya hatalı bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Hizmet cetvelindeki bilgiler aday tarafından kontrol edildikten sonra "Bilgilerim tam ve eksiksizdir." 
ifadesi ile birlikte imzalanacaktır.
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Okul, kurum müdürlüklerince teslim alınan başvuru evrakındaki bilgilerin doğruluğu kontrol 
edildikten sonra, hizmet cetveli eklenerek iş takviminde belirtilen süreler içerisinde hiyerarşik işleyişe uygun 
olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılması sağlanacaktır.

Adayların puan eşitliği halinde, ilgi (a) Yönetmeliğin 27/5 ve 28/4 .maddesinde belirtilen "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."  hükmüne göre işlem yapılacaktır. 

İlgi (a) Yönetmeliğin 5-1/f maddesinde "Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu 
yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü 
tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak." denilmekte olup adayların tercihlerini 
yaparken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Müdürlüğümüzün 
http://manisa.meb.gov.tr internet adresinde duyuru ve başvuru süresince yayımlanacağından yönetici adayları, 
okul/kurumlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Başvuru evraklarının teslim tarihinden itibaren yapılacak olan değerlendirme işlemlerinin bitiminde, 
sonuçlar elektronik ortamda Müdürlüğümüzün http://manisa.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Duyuru yazımızda açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye ait diğer tüm hususlar hakkında 
ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi, yazımız ve eklerinin 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk 
Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde başvuru hakkı bulunan ancak tercih başvurusu yapmayan 
veya başvusu olduğu halde tercihlerine yerleşemeyen ilçeniz öğretmen ve yöneticilerine tebliğini, diğer iş ve 
işlemlerin  yazımızda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini  rica ederim.

                                                                                                                   Mustafa DİKİCİ
                                                                                                                Vali a.

                                                                                                                    Milli Eğitim Müdürü
Ek:
1-Müdür Boş Kontenjan Listesi ( 2 sayfa)
2-Müdür Başyardımcısı Boş Kontenjan Listesi ( 1  sayfa)
3-Müdür Yardımcısı Boş Kontenjan Listesi (4 sayfa)
4-Başvuru Formu

Dağıtım: 17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)

İHTİYACI KARŞILANAMAYAN EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİKLERİNE
DUYURU, BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

İŞLEM TARİH
Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı 
boş bulunan eğitim kurumlarının ilanı

Başvuru evraklarının Okul ve Kurum Müdürlüklerine 
teslim edilmesi

Başvuru evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 
teslim edilmesi

 

13-16 Eylül 2021

Başvuru evraklarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 
edilmesi

16 Eylül 2021

Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme          17 Eylül 2021
 


