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Konu: Sınava Dayalı Yönetici Atamaları

............... KAYMAKAMLIĞINA

(Đlçe Millî EğitimMüdürlüğü)

Đlgi : 28/02/2013 tarihli ve 28573 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği

Đlimize bağlı eğitim kurumlarında münhal bulunan okul/ kurum müdür ve müdür yardımcıları
kadrolarına ilgi yönetmeliğin 12. Maddesi kapsamında atama yapılacaktır.Đlgi Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda, müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavını kazanan adaylar Đlgi yönetmeliğin 5.
Maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, 8 ve 12. Madde hükümlerine göre atanacaklardır.

Sınava başvuru ve atama şartları

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya
bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için
en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak,

d) Adlî veya idarî soruşturma sonucu son dört yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış
olmak şartları aranır.

MADDE 8 - (3) Sözlü Sınava Başvuru

Đller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak
şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim
kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav
puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Her boş
eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk altı aday sözlü sınava çağrılır.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının %50’si,
sözlü sınav puanının %30’u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si
alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere
üç aday belirlenir.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 17 – (1) Atamalarda puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer
basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

(2) Yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğrenimdüzeyi ve
toplam hizmet süresi atamaya esas alınır.

Başvuru Đşlemleri

Müdür ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim



——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

kurumu müdür ve müdür yardımcılıklarına atanmak üzere en fazla 12 eğitim kurumunu tercih etmek
suretiyle 30/05/2013 tarihinden itibaren http://kocaeli.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik
ortamdan başvuruda bulunabilirler.

MEBBĐS Kayıtlarının Kontrol Edilmesi

Adaylar, EK-1 Yönetici Değerlendirme Formunda değerlendirmeye esas tüm bilgilerini MEBBĐS
üzerinden kontrol etmek ve varsa eksik ve hatalı bilgilerinin başvuru işlemleri başlamadan önce
düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Hizmet süresinin hesaplanmasında adayların hizmet belgesi esas alınacağı için adayların hizmet
belgelerini titizlikle incelemeleri, eksik veya hatalı bilgilerini ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerine
düzelttirmeleri gerekmektedir.

Atama Alanı Hakkında Açıklamalar

Đlgi Yönetmeliğin 5. Maddesinin (b) bendinde “Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı
itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders
bulunmak,” şeklinde getirilen düzenlemeye göre yönetici adaylarının bu doğrultuda uygun tercih
yapmaları gerekmektedir.

Başvuruda Eklenecek Belgeler

1-Hizmet Belgesi

Hizmet Belgesindeki bilgiler aday tarafından kontrol edildikten sonra, “Bilgilerim tam ve
eksiksizdir” ifadesi ile birlikte imzalanacaktır. Hizmet Belgesi üzerinde görülen yöneticilik
görevlerine ait kararname ve onay örnekleri eklenecektir.

2-Öğrenim Belgesi

3-Uzman Öğretmenlik veya Başöğretmenlik Sertifikası

4-Sınav Sonuç Belgesi

5-Ödül Belgesi

6-Web tabanlı ve diğer sertifikalı eğitim belgeleri.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara Đlişkin Yönetmeliğin
“Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması” başlıklı bölümünün 9. Maddesi
çerçevesinde gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacağının bilinmesi, duyuru yazımızın; herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için
Đlçeniz okul/kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenlere imza karşılığında duyurulması
hususunda gereğini önemle rica ederim.

Ercan TOPACA

Kocaeli Valisi

ATAMA TAKVĐMĐ
NO YAPILACAK ĐŞ VE ĐŞLEMLER TARĐH
1 Duyuru 16/05/2013-29/05/2013
2 Aday Başvurusu/Đlçe Onayı 30/05/2013-06/06/2013
3 Adayların yazılı ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Puanlarının Đlanı 07/06/2013-13/06/2013
4 Okul/kurum bazında sözlü sınava çağırılacak adayların belirlenmesi 14/06/2013
5 Sözlü SınavDeğerlendirme Komisyonunun Yönetici Adaylarını

Belirlemesi
17/06/2013-25/06/2013

6 Okul/kurum bazında adayların Valiliğe sunulması 26/06/2013


