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Münhal Yönetici Kadrolarının İlanı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliği.
b)Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/03/2022 tarihli ve 46305204 sayılı
yazısı.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve
işlemlerin, birer örneği de ekte yer alan 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa
Yönetici Görevlendirme Takvimi çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.
Bakanlığımızın, 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme
Takvimi çerçevesinde, ilimiz geneli eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür
yardımcılığı kadrolarına ilgi (a) Yönetmeliğin 26-27-28-29-30-31. Madde hükümleri kapsamında ilk defa yönetici
görevlendirmesi yapılacaktır.
Bu kapsamda, ilimiz genelinde müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı münhal bulunan
eğitim kurumlarının tespiti yapılarak hazırlanan taslak liste ekte gönderilmiş olup 22/06/2022 tarihi itibariyle
Müdürlüğümüzün http://edirne.meb.gov.tr/ web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.
Bununla beraber müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı münhal listesinde, 18 Ağustos
2022 tarihine kadar ihtiyaç oluşması durumunda güncelleme yapılacaktır.
Bakanlığımızın görevlendirme takvimine göre 22-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında sözlü sınav
yapılacak, sözü sınava katılmak isteyen yönetici adaylarının başvuruları 23-27 Haziran 2022 tarihleri arasında
MEBBİS modülü üzerinden alınacak olup, adayların MEBBİS üzerinde yer alan tüm bilgilerini kontrol etmeleri,
eksik veya hatalı bilgilerini başvuru işlemleri öncesinde mutlaka güncelletmeleri gerekmektedir.
Okul/kurum müdürlükleri ile İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS üzerindeki başvuru
ekranı başvuru süresi içerisinde inceleme, kontrol, onay ve red işlemleri için güncel olarak takip edilecektir.
28 Haziran-01Temmuz 2022 tarihleri arasında, yazılı sınav puanı ile Ek-1'de yer alan değerlendirme
formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre alınan puanın aritmetik ortalaması sonucunda oluşan puan
sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının münhal bulunan müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcılığı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı aday belirlenecektir. 22-29 Temmuz
2022 tarihleri arasında sözlü sınav uygulaması yapılacaktır.
Sözlü sınav sonuçları Bakanlığımızın görevlendirme takvimine göre 01 Ağustos 2022 tarihleri arasında
ilan edilecek olup 02-08 Ağustos 2022 tarihleri arasında ise sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacaktır. 09-10
Ağustos 2022 tarihleri arasında ise varsa sözlü sınav sonuçlarına itirazlar değerlendirilecek ve kesin sonuçlar ilan
edilecektir. Görevlendirmeye esas kesin puanlar 15 Ağustos 2022 ilan edilecek, tercihler 19-25 Ağustos 2022
tarihleri arasında alınacak, başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirmeler 31 Ağustos 2022 yapılacaktır.
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Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve
işlemlerin, birer örneği de ekte yer alan 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden
Yönetici Görevlendirme ve 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici
Görevlendirme Takvimleri çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.
Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Müdürlüğümüzün
http://edirne.meb.gov.tr internet adresinde duyuru ve başvuru süresince yayımlanacağından yönetici adayları,
okul/kurumlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
Duyuru yazımızda açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye ait diğer hususlar hakkında ilgi
(a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bu nedenle Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formunun D,E ve F bölümlerinden puan alacak adaylar, puan
aldıkları belgelerin bir örneğini elektronik başvuru formuna ekleyecek olup, ilgi (b) yazı gereğince adaylara ait
elektronik başvuru formları ve başvuru formlarına ekli belgeler okul/ilçe milli eğitim müdürlükleri 28 Haziran
2022 tarihi mesai bitimine kadar elden Müdürlüğümüze göndereceklerdir.
Buna göre, yazımız ve eklerinin ilçeniz eğitim kurumu yönetici adayları ve öğretmenlerine
duyurulmasını,Ek-1 Başvuru Formunun iş ve işlemlerin ilgi (a) Yönetmelik ile Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğünün ilgi (b) yazıları doğrultusunda tamamlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Önder ARPACI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Ek :
1-Yönetmelik
2-Bakanlık Üst Yazısı ve İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi (2 Sayfa)
3-Dikkat edilecek hususlar (1 Sayfa)
4-Münhal Kurum Listesi (xls)
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Merkez İlçe İlgili Okul/Kurum Müdürlüklerine
8 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
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