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T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 20674302/903.07.01/4524667 13/10/2014

Konu: Yönetici Görevlendirme

……………………… 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 Görevlendirme

Kılavuzu.

İlimizde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında müdürlük görev süresi dört yılı
dolmayan, müdürlük görev süresi görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda uzatılan ve
müdürlük görev süresi görev yapmakta olduğu eğitim kurumu dışında uzatılan okul
müdürlerinin görev yaptığı eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı
görevlendirmeleri ilgi (a) yönetmelik hükümleri ile ilgi (b) kılavuz kapsamında yapılacaktır.

İlgi yönetmelikte yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar:

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen
olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu
yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Müdür başyardımcısı veya 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.
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b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü
kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 10 – (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) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde
bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim
kurumlarında görevlendirilemez.

(5) İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik
eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri
arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri
müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri
arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri
arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel
eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(6) 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.

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

(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu
bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların
görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev
süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim
kurumlarında uzatılabilir.

(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün
teklifi ve valinin onayı ile yapılır." denilmektedir.

Söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda; aynı unvanda olmak üzere,
14/03/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin (Müdür
Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı), görev süresini uzatılmasının veya görev süresi dolan
yöneticilerin (Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı) yerine görevlendirilecek
personelin ekteki inha çizelgesine işlenerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince söz konusu
yönetmelik hükümleri doğrultusunda müdür inhasının 18/10/2014 tarihi mesai bitimine
kadar; Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine göndererek elden teslim
edeceklerdir.
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Bilgilerinizi, ilan edilen eğitim kurumlarının Okul/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından
kontrol edilmesi, varsa hataların duyuru süresi sona ermeden, Müdürlüğümüze bildirilmesi,
adayların herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için bütün eğitim kurumlarına
duyurulmasını ve gereğini önemle rica ederim.

Mustafa MASATLI

Vali a.

Vali Yardımcısı

EKLER:

Ek-1 İnha Çizelgesi (1 Sayfa)

Dağıtım
Gereği:
16 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


