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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine
ilişkin "2019 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden ve İlk Defa Yönetici Görevlendirme
Takvimleri" valiliklere gönderilmişti.
Anılan Yönetmeliğin "Yazılı sınav duyurusu ve başvuru" başlıklı 17'nci maddesinin dördüncü
fıkrasında, " Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.", "Sözlü sınav" başlıklı 21'
inci maddesinin birinci fıkrasında da, "Yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek
puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava
çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır." hükümlerine yer
verilmiştir.
Bu kapsamda, ilk defa görevlendirilecekler için görevlendirme sürecinin 01-05 Temmuz tarihleri
arasında müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarının ilanı ile başlatılması, 05-10
Temmuz tarihleri arasında da yazılı sınav sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan
başlamak üzere eğitim kurumlarında boş bulunan müdür ve müdür yardımcılığı sayısının ayrı ayrı tespit
edilerek sözlü sınava alınmak üzere üç katı adayın belirlenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, ilk defa görevlendirme kapsamında adayların "Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme
Sınavı (EKYS)" sonucuna göre müdür ve müdür yardımcılığı unvanlarından yalnız birisi için başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Ancak, "Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavında (EKYS)" adaylar müdür
ya da müdür yardımcılığı unvanlarından hangisi için sınava gireceği konusunda bir tercihte
bulunmadığından puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak adayların belirlenmesi doğrudan mümkün
olamayacaktır.
Buna göre, ilk defa müdür ve müdür yardımcılığına başvuracak adayların belirlenmesi amacıyla
adayların hangi yöneticilik unvanına başvuruda bulunacakları konusunda bir ön başvuru yapmaları,
dolayısıyla Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca açılan "Mebbis > Başvuru Onay Modülü >
Yöneticilik Onayları > Yönetici Görevlendirme Başvuru Listeleme(İlk Defa)" ekranından 01-05 Temmuz
tarihleri arasında tercihlerini belirterek onaylamaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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