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AÇIKLAMALAR 

 
İlgi : a) 06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı   Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim    
             Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik. 
         b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına   
              İlişkin Yönetmelik. 
          c) 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirilme Kılavuzu. 
 
            İlimiz genelinde ilgi (a) Yönetmeliğin 24. Maddesine göre müdür başyardımcılığı ve müdür 
yardımcılığına görevlendirme,  aynı Yönetmeliğin 5. ve 7. Maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar 
arasından yapılacaktır. 

 
Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar 
 MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır: 
 a) Yükseköğretim mezunu olmak.  
 b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 
 c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 

görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak. 
 ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik 

görevi üzerinden alınmamış olmak.  
d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler 

bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu 
yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.   

 
Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar 
 
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin  aşağıdaki 

şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen     olarak 

görev yapmış olmak. 
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 
c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak. 
(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca; 
a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji 

alan öğretmeni olmak, 
b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel 

Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak, 
c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek 

Dersleri alan öğretmeni olmak, 
ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve 

laboratuvar öğretmeni olmak, 
d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, 

Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak, 
e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak, 

şartı aranır. 
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer 

alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. 
 

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem 
MADDE 13 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna 

göre, müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılır. 
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Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve 

başvuru 
MADDE 23 - (1) Müdür başyardımcılığı ve/veya müdür yardımcılığı boş bulunan veya dört ve sekiz 

yıllık müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il  
millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur. 

(2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için öngörülen yazılı sınavda başarılı olanlardan 
müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları  elektronik 
ortamda alınır. 

(3) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. 

 
Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 
MADDE 24 - (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere 

başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün 
inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür 
yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(2) Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet 
puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile 
belirlenir. 

(3) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde 
tamamlanır. 

(4) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan 
eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına; sınav sonuçlarının geçerli olduğu  
süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler 
arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilir. 

 
Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar  
MADDE 27 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.  
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.  
(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan  

aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu 
Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır. 

(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alan 
öğretmenleri arasından; fen liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Matematik, Fizik, Kimya veya 
Biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili 
ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür 
yardımcılarından en az biri Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür 
yardımcılarından en az biri İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından; sosyal 
bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, 
Psikoloji veya yabancı dil bilgisi alan öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yardımcılarından en az 
biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda 
aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. 

(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi 
bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. 

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür 
yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. 

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması 
hâlinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir. 
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2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme 

Kılavuzu’nun Yönetici Görevlendirilmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar 
 
2.7. Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumuna türü itibarıyla öğretmen olarak 

atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği en az bir 
saat ders bulunması gerekmektedir.   

Eğitim kurumu türlerinin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim eğitim kademelerinden, aynı 
eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekmektedir.    

 Örnek: Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden eğitim kurumunun bağlı bulunduğu Genel 
Müdürlükler dikkate alınarak temel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul), din öğretimi (imam hatip 
ortaokulları ve liseleri), mesleki ve teknik eğitim (mesleki ve teknik eğitim liseleri, çok programlı liseler), 
ortaöğretim (anadolu ve fen liseleri), özel eğitim (bilim ve sanat merkezleri, ram, özel eğitim okulları) gibi 
değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 2.9. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine 
görevlendirilebilecektir.   

2.10. Yönetmelikte cinsiyet ve alan önceliği bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları taşıyan 
adaylarla birlikte diğer adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, görevlendirmeler öncelikli adaylardan 
başlanarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Öncelikli aday bulunamaması halinde ise diğer adaylar 
arasından da puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılabilecektir. 

2.15. Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarından, yönetici görevlendirme işlemine yönelik 
olarak bu kılavuzun yayımından önce dava açılmış ve davası devam eden eğitim kurumları bu kılavuz 
kapsamında yapılacak görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere münhal ilan edilmeyecektir. (Müdür 
başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı münhal bulunan eğitim kurumları Müdürlüğümüzün 
http://tekirdag.meb.gov.tr  internet adresinde ilan edilmiştir. 2015 ve 2016 yılları haziran ayı itibariyle 
6528 sayılı yasa doğrultusunda yöneticilik görev süreleri sona eren, ancak bu görevleri ilgili mevzuata 
göre uzatılma ihtimali olup, Danıştay Kararları ile uzatılmayarak öğretmenliğe dönen yöneticilerin 
yerleri Bakanlığımız tarafından söz konusu kararlara itiraz yolu ile karşı dava açıldığından münhal 
olarak gösterilmemiştir.) 

 
2.16. Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan 

öğretmeni olmak yeterli olacaktır.   
2.17. Ders görevi bulunmayan (rehber öğretmen gibi) alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle 

öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.    
2.18. Öğretmenleri; seçme sınavı sonucuna göre atanan (güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri 

ve spor liseleri vb.) eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, daha önce bu eğitim kurumlarında 
öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre başvurunun son günü itibariyle 
öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında başarılı olanlar ve atananlar arasından 
yapılacaktır.   

2.21. Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu 
(ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim 
kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi 
yapılacaktır.   

2.22. Birleştirilen ve kapatılan eğitim kurumu yöneticileri ile ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik 
norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm 
kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan yöneticiler hariç, 
dört yıllık görev süreleri dolmadan (özür grubu dahil) herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, 
ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak 
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. 
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2.23. Okul Öncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile  

bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak  görevlendirilebilecektir.  
 2.24. Yönetici görevlendirmelerinde aranacak şartlar, görevlendirme başvurularının son günü itibariyle 

dikkate alınacaktır.   
2.25. Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini 

doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme başvurusunda 
bulunamayacaklardır.   

2.26. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri bir arada alınacaktır. Müdür 
Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihlerinden birine görevlendirilen adayların diğer başvuruları 
dikkate alınmayacaktır. 

2.31. Kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılan yurt içi veya 
yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlar veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde 
kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen 
ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına 
bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır. 

2.32. Elektronik başvurularda adayların bilgileri MEBBİS’ ten alınacağından MEBBİS bilgilerinin 
güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Adaylar, güncelleme işlemlerini başvurular bitmeden 
önce yapmak zorundadır. Başvurular bittikten sonra yapılacak güncelleme istekleri dikkate alınmayacaktır. 
Adaylar MEBBİS bilgilerinin güncellenmesinden sorumludur. 

 
      Başvuru süresinde dikkat edilmesi gereken hususlar: 
           1- İlgi (a)  Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan adaylar 22-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden “Yönetici Atama Başvuru Ekranı” üzerinden Ek-1 
Yöneticilik İstek Formunda en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda 
bulunabileceklerdir. 

          2- Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen iş ve işlemler sorumlu kişilerce süresi içerisinde, doğru, eksiksiz 
ve tam olarak yerine getirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar 
sorumlu olacaktır.   

3-Eğitim kurumu yönetici görevlendirme onayları okul,  ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından 
yapılacaktır.    

 
     İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler: 
 

1.İlimizdeki Eğitim Kurumlarında açık bulunan müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyaç 
listesi ve Genel Açıklamalarımız Müdürlüğümüzün  http://tekirdag.meb.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. 

2.Bakanlığımızca ve Müdürlüğümüzce bu konuda yapılacak ek açıklamalar yine Müdürlüğümüzün 
http://tekirdag.meb.gov.tr  adresinden yayımlanacak olup buradan takip edilmesi gerekmektedir. 

3.İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Başvurusu onaylanan adayların başvuru şartlarını taşıyıp 
taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru ekranı ile aynı olup olmadığı incelendikten 
sonra başvurusu uygun olanlar elektronik ortamda onaylanacak uygun olmayanlar reddedilecektir. 

4.Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcısı görevlendirilme sonuçları takvimde belirtilen tarih 
aralığında http://tekirdag.meb.gov.tr  adresinden yayımlanacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 


