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T.C. 

KİLİS VALİLİĞİ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

2015 YILI MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

GÖREVLENDİRMESİ BAŞVURU KILAVUZU 

 

 

A. İLGİLİ MEVZUAT 

 

a) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu  

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  

c) 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname  

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 

e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine 

İlişkin Yönetmelik  

f) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme 

Kılavuzu 

g) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 21/08/2014 Tarihli ve 3476910 

Sayılı Yönetici Değerlendirme Süreci Konulu Resmi Yazı 

h) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu  

i) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 

B. BAŞVURU TAKVİMİ 

 
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 

 

1- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme Duyurusu 23-26 Ocak    

    2015 

2- Adayların Eğitim Kurumlarına başvuruları 27-28 Ocak 2015  

3- Başvuru evraklarının İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi 29 Ocak 2015 

4- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirmelerin Yapılması 30 Ocak    

    2015 tarihinden itibaren 

 

C. AÇIKLAMALAR 

 

1. Bakanlığımızın ilgi (f) yazısı doğrultusunda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 

görevlendirmelerinin, yeni görevlendirilen müdürlerin göreve başladıkları tarihten itibaren en 

kısa sürede Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde yapılması; dört yıllık görev sürelerini 

doldurmamış olan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kuramlarının boş bulunan 

müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin de, mevcut müdürlerin inhası 

ile en kısa sürede Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde yapılması gerekmektedir. 

 

2. Bu kapsamda; Bulunduğu kurumda dört yıllık görev sürelerini doldurmamış olan 

müdürler,  aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılan müdürler ve farklı eğitim 

kurumunda görevleri uzatılan müdürler ve ilk defa ve yeniden atanan müdürler; müdür 
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başyardımcısı ve müdür yardımcısı inha çizelgelerini 29 Ocak 2015 tarihinde ekte yer 

alan inha formatına uygun olarak yapacaklardır.  

 

3. Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim 

kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla ilgi (e) yönetmeliğin 5 ve 7'nci 

maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim 

kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen 

yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve 

il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür 

yardımcısı görevlendirilir.  

 

4. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrosunda dört yıldan az süre görev yapanların 

yerine görevlendirme teklif edilemez. 

 

5. Dört yıldan fazla müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevi yapanlardan 

kurum inhasıyla teklifi yapılmayanların görevleri sona erer ve öğretmen olarak 

atanırlar. 

 

6. Görevlendirme teklifi yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının 

görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen 

olarak atanabilme şartını taşıyor olmaları gerekmektedir. 

 

7. Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev 

sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar. Dönüştürülen eğitim kurumlarının 

müdür başyardımcılarından ve/veya müdür yardımcılarından Valiliğimiz tarafından öğretmen 

ve öğrencilerle birlikte eşleştirilen kuruma kadro aktarımı yapılanlar bu kapsamda 

değerlendirilir. 

 

8. Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık görev süresini 

dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak 

atanabilme şartını taşımayanların görevlendirmeleri görev yapmakta oldukları eğitim 

kurumunda uzatılamaz. Bu durumda bulunan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları 

durumlarına uygun başka eğitim kurumlarına görevlendirebilir. Durumlarına uygun eğitim 

kurumlarına görevlendirme teklif edilmeyenler görevlendirme takviminde belirtilen tarihlerde 

öğretmen olarak atanır. 

 

9. Yöneticilikleri 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. 

 

10. 5 ve 8. maddelerde belirtilen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının durumları 

norm kadro fazlası olarak değerlendirilmez. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 5 ve 8. 

maddelerde belirtilen durumlar nedeniyle görevi sona eren müdür başyardımcıları ve müdür 

yardımcılarının öğretmen olarak atanma tekliflerini 29 Ocak 2015 tarihinde İl MEM İnsan 

Kaynakları bölümüne gönderecektir. 

 

11. Bulunduğu kuruma alanı itibarıyla öğretmen olarak atanma şartını taşıyan norm 

kadro fazlası müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları dört yılını doldursalar dahi 

2014 – 2015 öğretim yılı sonuna kadar görevlerine devam edecektir. 
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12. 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; özel eğitim kurumları 

müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından 

görevlendirilir. 

 

13. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumları ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim 

kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. 

 

14. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim 

kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından 

görevlendirilir. 

 

15. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 

“Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.maddesine 

göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal 

işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Gerçeğe aykırı 

belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda birinci derecede sorumlu; Kurum 

Müdürlüğü ve/veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüdür. 

 

D. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

 

1. Eğitim Kurumu Müdürlüğünün İnhası ( Ekte yer alan formata uygun olarak başvuruda 

bulunan Kurum Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmış olacaktır.) 

 

2. Hizmet Belgesi (Aday tarafından “Okudum, Hizmet Belgemdeki tüm bilgilerin 

doğruluğunu onaylıyorum.” yazılıp imzalanmış ve güncel olmalıdır.) 

 

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplu İnha Listesi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kurumlardan gelen inhalar müdürlüğümüze DYS üzerinden 

teslim edilecektir. Başvuru evrakları 2 nüsha olarak düzenlenecek; bir nüshası ilçe milli 

eğitim müdürlüğünde muhafaza edilecek, diğer nüshası ise evrakların teslim edilmesinin son 

günü olan 29 Ocak 2015 tarihinde insan kaynaklarınca görevlendirmeye esas olmak üzere 

DYS üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

 

 

E. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 

 

1- Başvuru takvimi dışında, 

2- Gerekli şartları taşımadan, 

3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle, 

4- Posta yoluyla, 

5- İstenilen bilgileri uygun biçimde doldurmadan, 

6- İnha çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan, 

7- Vekâlet olmadan başkasının adına, 

8- Kurum, ilçe ve il onayından geçmeden, 

    yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacaktır. 
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F. YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİ 

 

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. 

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 ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları 
 
MADDE 8 – (1) 6 ve 7 nci maddelerde öngörülen şartları taşıyan aday bulunamaması 
nedeniyle yönetici norm kadrosu boş kalan eğitim kurumlarına yapılacak yönetici 
görevlendirmelerinde, söz konusu maddelerde aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana 
kadar birer yıl düşürülür. 
 

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 
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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. 

 

(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet 

sitesinde duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir. 

 

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 

 

MADDE 23 – (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan 

eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen 

şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim 

kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak 

görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün 

teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir. 

 

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilenlerden dört yıllık görev 

süresini tamamlayanların görev süresi, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle 

uzatılabilir. 

 

(3) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür 

başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, bu maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilir. 

 

G. KILAVUZUN İLGİLİ MADDELERİ 

 

6- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme 

 

6.1. Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, 

görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları 

taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim 

kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev 

yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim 
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müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı 

görevlendirilecektir. 

 

6.2. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve 

müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe 

görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, Yönetmelikte belirtilen özel şartları (Yönetmelik 

Md.7) taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür 

yardımcılığında görevlendirilebilecektir. 

 

6.3. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev 

süresini tamamlayanların görev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir. 

 

6.4. Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık 

görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden 

görevlendirilmek isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir. 

 

 

 

 

                                                                                        Kilis İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                             İnsan Kaynakları Bölümü 
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1-İnha Örneği 

 

T.C. 

....... KAYMAKAMLIĞI 

.... Müdürlüğü 

 

Konu:           …/01/2015 

Sayı : 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                           .................... 

 

       Müdür olarak görevlendirildiğim …………….......................... Okulunda münhal bulunan 

Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosuna görevlendirilmek üzere Millî 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirmelerine 

İlişkinYönetmeliğin 23.maddesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve başvuru kılavuzlarında 

belirtilen şartları taşıyan aşağıdaki çizelgede yer alan kişilerin görevlendirilmesini uygun 

görüşle arz ederim. 

 

                                                                                                             …………….. 

                                                                                                                 Müdür 
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T.C. 

...................….KAYMAKAMLIĞI 

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 

 

            Yukarıda yer alan görevlendirme teklifleri, ilgili mevzuat ve başvuru kılavuzlarında 

belirtilen hususlara uygundur. 

 

 

                                                                                                          …/01/2015 

                                                                                                                 İmza 

                                                                                      İlçe Millî Eğitim Müdürü 

 

 



Sıra No Okul Adı İl / İlçe Ünvanı İhtiyaç 

1 Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Kilis / Musabeyli Müdür Başyardımcısı 1

2 Halk Eğitim Merkezi Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

3 Karamelik Ortaokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

4 Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 2

5 Mehmet Temel İlkokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

6 Mehmet Temel Ortaokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

7 Mehmet Uluğcan Ortaokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

8 Öncüpınar ortaokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

9 Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

10 Toki Anaokulu Kilis / Merkez Müdür Yardımcısı 1

11 Elbeyli İMKB Çok Programlı Anadolu Lis. Kilis / Elbeyli Müdür Yardımcısı 2

12 Hasancalı İlkokulu Kilis / Musabeyli Müdür Yardımcısı 1

13 Hasancalı Ortaokulu Kilis / Musabeyli Müdür Yardımcısı 1

14 Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Kilis / Musabeyli Müdür Yardımcısı 1

15 Musabeyli Yatılı Bölge Okulu Kilis / Musabeyli Müdür Yardımcısı 1

16 Ülger Gücer Ortaokulu Kilis / Polateli Müdür Yardımcısı 1

Toplam 18

İLİMİZDE İHTİYAÇ BULANAN MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCISI LİSTESİ


