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İlgi a) MEB. Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin 
Yönetmelik. 

b) 2015 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Görevlendirilme Kılavuzu 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin 
Görevlendirilmelerine ilişkin ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) kılavuz hükümleri doğrultusunda 
yürütülen takvim çerçevesinde, ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin 
başvuruların alınması, sonuçlandıniması ve duyurulması 29 Haziran-I O Temmuz 2015 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

İlgi (a) yönetmeliğin "İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin 
duyuru ve başvuru" başlıklı 18. Maddesinde; 

1- Müdürlük görev süresinin uzatılınası işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük 
norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet 
sitesinde duyurulur. 

2- "Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş 
olanlar ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olup 
duyurunun son günü itibariyle yönetmeliğin 5 ve 6'ıncı maddelerinde belirtilen şartları 
taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik 
ortamda alınır" denilmektedir. 

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin başvurular 
http://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruların 

başlama ve bitiş tarihleri ayrıca e-posta yoluyla bildirilecektir. 

İlimiz genelindeki eğitim kururnlarının rnünhal müdürlük kadrolan Müdürlüğürnüze 
ait http://nigde.rneb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Başvuruda bulunan adayların 
ekli takvimde belirtilen tarihler arasında "Okul Müdürlüğünce Onaylı Elektronik Başvuru 
Formu", bu formda puana esas belgelerin okul müdürlüğünce onaylı örneği ve onaylı hizmet 
cetvelİ ile birlikte okulikurum müdürlüğünün üst yazısı ile bağlı bulundukları ilçe milli 
eğitim müdürlüğüne başvuruların tamamlandığı günün mesai bitimine kadar ulaştırmaları 
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gerekmektedir. İlçe milli eğitim müdürlükleri de aynı tarihte başvuru sahiplerine ait belgeleri 
il milli eğitim müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili yapılacak 
ek duyurolar ya da münhal eğitim kurumları listesindeki yapılabilecek güncellemeler 
nedeniyle başvuru sahipleri ile eğitim kurumu müdürlüklerinin Müdürlüğümüze ait internet 
sitesini takip etmeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve yazımızın okulunuz/kurumunuzda bulunan tüm öğretmen ve 
yöneticilere imza karşılığı duyurulması ve yönetici görevlendirme sürecinin herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmeden sonuçlandıniması için gereğini rica ederim. 
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