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it Milli Egitim Miidiirliigii 


Sayl : 67496438/903.02/8722223 16.08.2016 
Konu: Miidiir Ba~yardlmclmclhgl ve 

Miidiir Yardlmclhgl Gorevlendirilme Duyuru ve Takvimi 

...................... .. .KAYMAKAMLIOINA 

(ilye Milli Egitim Mtidtirliigti) 


.......... .. ...................... MUDURLUOUNE 


• ilgi: (a) 06/ 1012015 tarih 29494 say!11 Resmi Gazetede yaYlmlanarak yuriirluge giren Milli Egitim Bakanligl 
Egitim Kurumu Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili$kin Yonetmelik. 

b) Milli Egitim Bakanligl Egitim Kurumu Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine dair Yonetmelikte 
Degi$iklik yapilmasma ili$kin Yonetmelik. 

c) Milli Egitim Bakanligl insan Kaynaklan Genel MUdUrlUgunUn 10/08/2016 tarih ve 8512925 sayill 
duyuru yapilmasma ili$kin yazilan 

Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel MUdUrliigUnce mUnhal bulunan Egitim Kurumlal'l MUdiir 
Ba$yardimcisl ve MUdUr YardlmcliJgma gorevlendirme yapllmasma ili$kin 10/08/2016 tarih ve 8512925 sayllJ 
yazilan ekte gonderilmi$tir. 

MUracaatta bulunacak adaylann ilgi (a) Yonetmelik ve ekli Bakanlik yazlSI dorultusunda tercihte 
bulunmalan gerekmektedir. 

• 
ilyenizde-Okulunuzda MUdiir Ba$yardlmclligl, MUdlir Yardlmcillgl smavma giren ve ba$anli olan tUm 

idareci ve 6gretmenlere imza kar$illgl duyurulmasml onemle rica ederim . 

Sebahattin EKE 

Vah a. 

Milli Egitim Mtidtir V. 
Ekler: 

Bakanllk yazlsl 

ihtiyay Listesi 

Dagltlm: 


5 ilye Kaymakamllgma 


Mrk.Okul-Kurum MUdlirluklerine 


BLl evrak gUvenli elektronik il11z~ ile itnzal~n\11I~11r. hllp://evraksorgu.meb .gov.lr adresinden 4ee7-be20-3d56-8d20-a09.9 ko du ile teyil edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Gene) Miidiirliigii 

SaYI : 41289672/903.07.0118512925 10.08.2016 
Konu : Mildilr ba~yardimcisl ve mildilr 

yardimcisl gorevlendirme takvimi 

DAGITIM YERLERiNE 

Bilindigi gibi, 2016 Milli Egitim Bagll Kurumlanna Yonetici 
KJlavuzu eki takvime gore 1 2016 tarihleri arasmda "yazIlI smav 

sonucu mildilr ba~yardlmcl\Jgl ve mildilr yardlmclhgl gorevlendinne" i~lemlerinjn yapilmasl 
gerekirken, yonetici gorevlendinnelerine ili~kin yargl kararlan egitim kurumu mildilr 
ba~yardlmclSI ve mildilr yardlmclSl gorev lendimle1eri 08/06/2016 tarihli e-posta iler! bir 
tarihe ertelendigi valiliklere bi1dirilmi$ti. 

Mezkur surece ili$kin alman hukuki miltalaalar sonucu miidilr ba$yardimcisl ve mOdilr 
yardUTIClSI gorevlendinneleri, belirtilen yapJiacaktlf, 

Yonetici i$ ve Milli BakaniIgl Egitim 
Yonetici1erinin Gorevlendirilmelerine Dair Yonetmelik ile 2016 Milli Egitim Bakanligma BagiI 

Kurumlanna Yonetici Gorevlendinne Ktlavuzunda belirti husus]ara gore yilrtittilmesi 
gerekmektedir. 

Duyuruya fYlkilacak okullkurumlardaki mildilr ba$yardllTICIlJgl kadrolannm Milli 
BakaniIgl Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine Dair Yonetmelik'in Tnci 
maddesinin 2'nci fikrasllla alan onceligi, mildilr yardlmcll1g1 kadrolannm 
Yonetmelik'in 2Tnci maddesinin 4'uncu flkrasma alan onceligi, 27'nci maddesinin 5 ve 

iliniz internet sitesinde6'nci maddelerine belirtilerek 

Hamza AYDOGDU 
a. 

Genel Miidur 

Yazlh smav sonucu mildilr ba$yarduncisl ve mtidtir 

Bilgi 
81 il Valiligine Bilgi 1$lem 
(it Milli Egitim Mtidiirli.lgti) 

Atattirk Blv. 06648 KlZIlay/ANKARA 
Eleklrllnik 
e-posta: 

bilgi Y Md. 
TclOJI2 413 17 31 



iKiNCi BOLUM 
Yonetici Olarak Gorevlendirileceklerde Aranacak ~artlar 

Yonetici olarak gorevlendirileceklerde aranacak genel ~artlar 
MADDE 5 - (1) Ybnetiei olarak gbreviendirileeekierde a~agldaki genel ~artlar aranlr: 
a) Yuksekbgretim mezunu olmak. 
b) Ba~vurunun son gunu itibanyla Bakanilk kadrolannda bgretmen olarak gbrev yaplyor olmak. 
e) Gbreviendirileeegi egitim kurumunun tUru itibanyla bgretmen olarak atanabileeek nitelikte 

olmak ve gbreviendirileeegi egitim kurumunda ayllk kar~lilgl okutabileeegi ders bulunmak. 
~) Ba~vurunun son gunu itibanyla, son dbrt yli i~inde adli veya idari soru~turma sonueu 

ybnetieilik gbrevi uzerinden ailnmaml~ olmak. 
d) Zorunlu ~all~ma gerektiren yerler dl~lndaki egitim kurumu ybnetieiliklerine 

gbreviendirileeekier baklmmdan, ilgili mevzuatma gbre zorunlu ~all~ma yukumlulugunu tamamlaml~, 
erteletmi~ ya da bu yukumlulukten muaf tutulmu~ olmak. 

Mudur olarak gorevlendirileceklerde aranacak ozel ~artlar 
MADDE 6 - (1) Mudur olarak gbreviendirileeekierin a~agldaki ~artlardan en az birini ta~lmalart 

gerekir: 
a) Mudur olarak gbrev yapml~ olmak. 
b) Mudur ba~yardlmelsl olarak en az iki yli gbrev yapml~ olmak. 
e) Kurueu mudur, mudur yardlmelsl ve mudur yetkili bgretmen olarak ayn ayrt veya mudur 

bawardimelllgi dahil toplam en az u~ YII gbrev yapml~ olmak. 
~) Bakan llgm ~ube muduru veya daha ust unvanll kadrolannda gbrev yapml~ olmak. 
(2) (Ek:RG-27/1/2016-29606) Mudur olarak gbrevlendirilmek uzere ba~vuruda bulunan yeterli 

say Ida aday bulunamamasl h§linde, bu maddenin birinei flkrasmda aranan hizmet sureleri ihtiya~ 

kar~lianana kadar birer yli du~urulur . 

Mi.idi.ir ba~yard'mc,sl ve mi.idur yard,mc,s, olarak gorevlendirileceklerde aranacak ozel ~artlar 
MADDE 7 - (1) Mudur ba~yardlmelsl veya mudur yardlmelsl olarak gbreviendirileeekierin 

a~agldaki ~artlardan en az birini ta~lmalan gerekir: 
a) Mudur, kurueu mudur, mudur ba~yardlmelsl, mudur yardlmelsl veya mudur yetkili bgretmen 

olarak gbrev yapml~ olmak. 
b) Bakanllgm ~ube muduru veya daha ust unvanll kadrolannda gbrev yapml~ olmak. 
e) Bakanllk kadrolartnda adayllk dahil en az dbrt yli bgretmen olarak gbrev yapml~ olmak. 
(2 Mu" ardlmelsl olarak gbreviendirileeekierde aynea; 
a) Fen lisesi mudur ba~yardlmelltgma gbreviendirileeekierde Matematik, Fizik, Kimya veya 

Biyoloji alan bgretmeni olmak, 
b) ~uze l sa natlar lisesi mudur bawardlmelltgma gbreviendirileeekierde Turk Dili ve Edebiyatl, 

Gbrsel Sanatlar/Resim veya Muzik alan bgretmeni olmak, 
e) imam hati p lisesi mudur ba~yardlmelilgma gbreviendirileeekierde imam-Hatip Lisesi Meslek 

Dersleri alan bgretmeni olmak, 
~) Mesleki ve teknik egit i.!I! kurumlan mudur bawardlmelilgma gbreviendirileeekierde atblye ve 

laboratuvar bgretmeni olmak, 
d) Sosyal bilimler lisesi mudur ba~yardlmelilgma gbreviendirileeekierde Turk Dili ve Edebiyatl, 

Tarih, Cofrafya, Fe lsefe, Psikoloji veya yabanel dil alan bgretmeni olmak, 
e) S.eor lisesi mudur bawardlmelilgma gbreviendirileeekierde Beden Egitimi alan bgretmeni 

olmak, 
~artl aranlr. 

http:Mi.idi.ir


ALTINCI BOLUM 
Ortak Hiikiimler 

Yonetici gorevlendirmede esas almacak hususlar 

MADDE 27 - (1) Ybnetieiler dbrt YllIlglna gbrevlendirilir. 


(2) Aynl unvanla aynl egitim kurumunda sekiz ylidan fazla sureyle ybnetiei olarak gbrev 
yapliamaz. 

(3) Bulunduklan egitim kurumunda aynl unvanla dbrt ylidan fazla sekiz ylidan az gbrev 

yapanlardan aynl egitim kurumuna ybnetiei olarak gbrevlendirilenlerin gbrevleri, sekiz yliln doldugu 
tarih itibanyla bu Ybnetmelikte bngbruldugu ~ekilde sonlandlnilr. 

~naokullannln mudur yardlmelianndan en az biri Okul Oneesi veya c;oeuk Geli~imi ve Egitimi 
alan bgretmenleri araslndan; fen liselerinin mudur yardlmeliarmdan en az biri Matematik, Fizik, Kimya 

veya Biyoloji alan bgretmenleri arasmdan; guzel sanatlar liselerinin mudur yardlmellanndan en az biri 

Turk Dili ve Edebiyatl, Gbrsel Sanatlar/Resim veya Muzik alan bgretmenleri araslndan; ilkokullann 

mudur yardlme!larmdan en az biri Slnlf Ogretmenligi alan bgretmenleri arasmdan; imam hatip 

liselerinin mudur yardlmellarlndan en az biri imam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan bgretmenleri 

araslndan; mesleki ve teknik egitim kurumlannm mudur yardlmeliarmdan en az biri atblye ve 

laboratuvar bgretmenleri arasmdan; sosyal bilimler liselerinin mudur yardlmellanndan en az biri Turk 
Dili ve Edebiyatl, Tarih, Cografya, Felsefe, Psikoloji veya yabanel dil bilgisi alan bgretmenleri 

arasmdan; spor liselerinin mudur yardlmellanndan en az biri Beden Egitimi alan bgretmenleri 
arasmdan gbrevlendirilir. Bu flkrada belirtilen niteliklerde yeterli saYlda aday bulunmamasl halinde, 

diger alan bgretmenlerinden de gbrevlendirme yapliabilir. 

(S O"rencilerinin tamaml klz alan egitim kurumlannln mudurleri ile bu kurumlar ve yatlll klz 

bgrencisi bulunan egitim kurumlannm mudur yardlmellanndan en az biri kadm adaylar arasmdan 

gbrev~irilir . 

l~~U~arma egitim yaplian ve mudur yardlmelsl saYlsl ue;: ve daha fazla alan egitim kurumlannm 
mudur yardlmellarmdan en az biri kadm adaylar araslndan gbrevlendirilir. 

(7) Bu maddenin be~inei ve altmel flkralannda belirtilen niteliklerde yeterli say Ida aday 

bulunmamasl h§linde, erkek bgretmenler arasmdan da gbrevlendirme yapllabilir. 

(8) Ybnetici ihtiyael kar~ilanamayan egitim kurumlan ile yeni ae;:lian egitim kurumlannm ybnetiei 

ihtiyaCl, bneelikle 31 inei maddenin dbrduneu ve be~inei flkralan kapsammda bulunan ybnetieilerin 

gbrevlendirilmesi yoluyla kar~llanlr. 

(9) Ybnetiei gbrevlendirme takvimi Bakanllke;:a belirlenerek Bakanilk internet sitesinde 

duyurulur, 

Yoneticilik gorev sikesi hesapianmasl 
MADDE 28 - (1) Ybnetieilikte gee;:en dbrt ylillk surenin hesabmda; en son yapllan gbrevlendirme 

tarihinden itibaren aynl unvanla gee;:irilen hizmet surelerinin taplaml esas almlr. Yanetieilik garevinin 

sona ereeegi tarih; ders ylimm ie;:inde aimasl halinde dart Yllilk surenin daldugu tarihin ie;:inde 

bulundugu ders Yllmm san gunu, ders yilmm dl~mda aimasl halinde dart yllilk surenin daldugu tarihi 

takip eden ders Yllinm san gunudur, 

(2) AYni unvanla aynl egitim kurumunda gee;:en sekiz Yllilk surenin hesabmda; aynl egitim 

kurumunda aynl unvanla gee;:irilen hizmet surelerinin taplaml esas ailnlr. Bu durumda olanlann 

ybnetieilik garevinin sana ereeegi tarih; ders yllmm ie;:inde almasl halinde sekiz yllilk surenin daldugu 
tarihin ie;:inde bulundugu ders Yllinm san gunu, ders Yllmm dl!jmda almasl halinde sekiz ylilik surenin 

daldugu tarihi takip eden ders yllmm san gunudur. 
(3) Kurueu mudurlUk ve mudur yetkili bgretmenlikte gee;:en sureler ile ybnetieilikte vekaleten ve 

gee;:ici garev kapsammda gee;:en sureler, dart ve sekiz yllilk surenin hesabmda degerlendirilmez, 
(4) Dart ve sekiz yillik surenin hesabma; Yllilk izin, hastailk izni, ayilkslz izin, ybnetieilik dl~mdaki 

gec;:ici gbrev ve benzeri nedenlerle fiilen yapllmayan yanetieilik garevleri de dahil edilir. 


