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……………………… KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 10/06/2014 Tarih ve 29026 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine İlişkin Yönetmelik”
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu- 2015
İlimizde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmeleri ilgi (a) yönetmelik ile ilgi
(b) Kılavuz hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
İlgi (a) yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde "Görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan
daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi
itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." hükmü ile 27. Maddesinde "(2) Yöneticilikleri bu
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda
alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle
kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atanır." hükmü bulunmaktadır.
Bu doğrultuda müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve 12/06/2015 tarihinden
önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen süreleri toplamda dört yılı dolduranların, eğitim
kurumu müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesbit edilmesi gerekmektedir.
Adı geçen yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinden 75 puan altında alan müdürler ile
12/06/2015 tarihi itibariyle dört yılı dolan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, söz konusu yönetmelik
hükümleri doğrultusunda kayseri.meb.gov.tr adresinde yayımlanan norm açığı bulunan eğitim kurumlarına
atanmak için, aynı adresteki başvuru formu ile 23-24 Haziran 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde
Kayseri İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre atamalarda;
1- Alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde kendi eğitim kurumuna ataması yapılacaktır.
2- Kurumunda norm kadro bulunmaması veya istememeleri halinde öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede
bulunan eğitim kurumlarına, atamaları yapılacağından, ilgililer tercihlerinde öncelikle boş norm bulunan kendi
ilçelerinde ki kurumları tercih etmeleri gerekmektedir.
3- İlgili personelden tercih yapmayan veya tercilerinden birisine atanamayanlar il sınırları içinde durumlarına
uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaktır.
Bilgilerinizi ve personelin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için bütün eğitim
kurumlarına duyurulmasını ve gereğini önemle rica ederim.
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