
MİLLÎEĞİTİMBAKANLIĞIEĞİTİMKURUMLARINAYÖNETİCİ
GÖREVLENDİRMEYÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİBÖLÜM

Amaç,Kapsam,DayanakveTanımlar

Amaç
MADDE1– (1)BuYönetmeliğinamacı,MillîEğitim Bakanlığınabağlıeğitim

kurumlarıyöneticilikleriniikincigörevolarakyürütecekleringörevlendirilmelerine
ilişkinusulveesaslarıdüzenlemektir.

Kapsam
MADDE2– (1)BuYönetmelik,25/8/2011tarihlive652sayılıMillîEğitim

BakanlığınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnamenin37nci
maddesinindokuzuncufıkrasıkapsamındakilerhariçolmaküzere,MillîEğitim
Bakanlığınabağlıeğitim kurumlarındaikincigörevkapsamındagörevlendirilecek
müdür,müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcılarınıkapsar.

Dayanak
MADDE3– (1)BuYönetmelik,14/7/1965tarihlive657sayılıDevletMemurları

Kanununun88incimaddesiile652sayılıKanunHükmündeKararnamenin36ve37
ncimaddelerinedayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE4– (1)BuYönetmeliktegeçen;
a)Bakan:MillîEğitimBakanını,
b)Bakanlık:MillîEğitimBakanlığını,
c)Dersyılı:Derslerinbaşladığıtarihtenkesildiğitarihekadargeçensüreyi,
ç)Derece:Eğitimkurumlarınınanaokulu,ilkokul,ortaokulveliseşeklindekiyaşa

göredüzeylerini,
d)Eğitimkurumu:Bakanlığabağlıherderecevetürdekiörgünveyaygıneğitim

faaliyetlerininyürütüldüğükurumlarilebukurumlardayürütüleneğitim-öğretim
etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme,
değerlendirme,öğrenciveöğrenciadaylarınauygulanacakseçmeve/veyayarışma
sınavlarıiçingerekliişveişlemleriyürütme,rehberlikvesosyalhizmetlerverme
yoluylayardımcıvedestekolankurumları,

e)Görevlendirme:MillîEğitim Bakanlığınabağlıeğitim kurumlarındamüdür,
müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıgörevleriniyürütmeküzere,657sayılı
Kanunun88incive652sayılıKanunHükmündeKararnamenin37ncimaddelerine
göreverilenikincigörevi,

f)İlkdefagörevlendirme:Müdür,müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığına
ilkdefagörevlendirilecekleriledahaönceyöneticilikgörevindebulunuphalen
öğretmenolarakgörevyapanlardanyöneticiliğegörevlendirilecekleri,

g)Müdür:MillîEğitim Bakanlığınabağlıherderecevetürdekiörgünveyaygın
eğitimkurumlarındamüdürlükgöreviniikincigörevkapsamındayürütenleri,

ğ)Müdürbaşyardımcısı:MillîEğitim Bakanlığınabağlıherderecevetürdeki
örgünveyaygıneğitim kurumlarındamüdürbaşyardımcılığıgöreviniikincigörev
kapsamındayürütenleri,

h)Müdüryardımcısı:MillîEğitimBakanlığınabağlıherderecevetürdekiörgün
veyaygıneğitim kurumlarındamüdüryardımcılığıgöreviniikincigörevkapsamında
yürütenleri,

ı)Tür:Aynıderecedekieğitim kurumlarındanfarklıeğitim programıuygulayan



eğitimkurumlarını,
i)Yenidengörevlendirme:Bulunduklarıeğitimkurumundadörtyadasekizyılını

dolduranyöneticilerinaynıyadafarklıeğitimkurumlarınagörevlendirilmelerini,
j)Yıl:Görevebaşlamatarihinegöregeçenonikiaylıksüreyi,
k)Yönetici:MillîEğitimBakanlığınabağlıherderecevetürdekiörgünveyaygın

eğitim kurumlarındamüdür,müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıgörevlerini
657sayılıKanunun88incive652sayılıKanunHükmündeKararnamenin37nci
maddelerinegöreikincigörevkapsamındayürütenleri,

ifadeeder.

İKİNCİBÖLÜM
YöneticiOlarakGörevlendirileceklerdeAranacakŞartlar

Yöneticiolarakgörevlendirileceklerdearanacakgenelşartlar
MADDE5– (1)Yöneticiolarakgörevlendirileceklerdeaşağıdakigenelşartlar

aranır;
a)Yükseköğretimmezunuolmak,
b)Bakanlıkkadrolarındaöğretmenolarakgörevyapıyorolmak,
c)Görevlendirileceğieğitimkurumuileaynıtürdekieğitimkurumlarındanbirine

öğretmenolarakatanabileceknitelikteolmakvegörevlendirileceğieğitimkurumuile
aynıtürdekieğitim kurumlarından birindeaylıkkarşılığında okutabileceğiders
bulunmak,

ç)Yazılısınavbaşvurusununsongünüitibarıyla,sondörtyıliçindeadlîveya
idarîsoruşturmasonucuyöneticilikgöreviüzerindenalınmamışolmak,

d)Zorunluçalışmagerektirenyerlerdışındakieğitim kurumuyöneticiliklerine
görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma
yükümlülüğünütamamlamış,erteletmişyadabuyükümlülüktenmuaftutulmuş
olmak.

Müdürolarakgörevlendirileceklerdearanacaközelşartlar
MADDE6– (1)Müdürolarakgörevlendirileceklerinaşağıdakişartlardanenaz

birinitaşımalarıgerekir:
a)Müdürolarakgörevyapmışolmak.
b)Kurucumüdür,müdürbaşyardımcısı,müdüryardımcısıvemüdüryetkili

öğretmenolarakayrıayrıveyatoplamenazbiryılgörevyapmışolmak.
c)Bakanlığınşubemüdürüveyadahaüstunvanlıkadrolarındagörevyapmış

olmak.
Müdürbaşyardımcısıveyamüdüryardımcısıolarakgörevlendirileceklerde
aranacaközelşartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısıveya müdür yardımcısıolarak

görevlendirileceklerinaşağıdakişartlardanenazbirinitaşımalarıgerekir:
a)Müdür,kurucumüdür,müdürbaşyardımcısı,müdüryardımcısıveyamüdür

yetkiliöğretmenolarakgörevyapmışolmak.
b)Bakanlığınşubemüdürüveyadahaüstunvanlıkadrolarındagörevyapmış

olmak.
c)Adaylıkdâhilenazikiyılöğretmenolarakgörevyapmışolmak.
(2)Müdürbaşyardımcısıolarakgörevlendirileceklerdeayrıca;
a)FenLisesimüdürbaşyardımcılığınagörevlendirileceklerdeMatematik,Fizik,

KimyaveyaBiyolojialanöğretmeniolmak,
b)SosyalbilimlerlisesimüdürbaşyardımcılığınagörevlendirileceklerdeTürkDili



veEdebiyatı,Tarih,Coğrafya,Felsefe,Psikolojiveyayabancıdilalanöğretmeniolmak,
c)GüzelsanatlarlisesimüdürbaşyardımcılığınagörevlendirileceklerdeGörsel

Sanatlar/ResimveyaMüzikalanöğretmeniolmak,
ç)SporLisesimüdürbaşyardımcılığınagörevlendirileceklerdeBedenEğitimi

alanöğretmeniolmak,
d)İmamhatiplisesimüdürbaşyardımcılığınagörevlendirileceklerdeİmamHatip

LisesiMeslekDerslerialanöğretmeniolmak,
e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına

görevlendirileceklerdeatölyevelaboratuvaröğretmeniolmak,
şartıaranır.
(3)Bumaddeninikincifıkrasındabelirtilenniteliklerdeadaybulunmaması

hâlinde,diğeralanöğretmenlerindendegörevlendirmeyapılabilir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Komisyonlar

Yazılısınavkomisyonununoluşumuveçalışmausulü
MADDE 8 – (1)Yazılısınavkomisyonu;BakanonayıylaBakanlıkÖlçme,

DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğününbağlıolduğumüsteşar
yardımcısınınbaşkanlığında,biriİnsanKaynaklarıGenelMüdürlüğündenolmaküzere
üçdairebaşkanıvebirhukukmüşavirindenoluşur.Aynıusullebireryedeküye
belirlenir.

(2)Yazılısınavkomisyonu,üyetamsayısıiletoplanır.Asılüyeninbulunmadığı
toplantıyaKomisyonbaşkanınınçağrısıüzerineyedeküyekatılır.Komisyonkararları
oyçokluğuilealınır.

(3) Yazılı sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme,
DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğünceyürütülür.

Yazılısınavkomisyonunungörevleri
MADDE9– (1)Yazılısınavkomisyonunungörevlerişunlardır:
a)Yazılısınavtarihinibelirlemek,
b)Yazılısınavsorularınıhazırlamakveyahazırlatmak,
c)Yazılısınavlarınyapılmasıvedeğerlendirilmesinisağlamak,
ç)Yazılısınavsonuçlarınınduyurulmasınısağlamak,
d)Yazılısınavailişkinitirazlarınsonuçlandırılmasınısağlamak,
e)Yazılısınavailişkindiğerişveişlemlerinyürütülmesinisağlamak.
Sözlüsınavkomisyonununoluşumuveçalışmausulü
MADDE10– (1)Sözlüsınavkomisyonu;ilmillîeğitim müdürününveya

görevlendireceğibirilmillîeğitimmüdüryardımcısıveyailçemillîeğitimmüdürünün
başkanlığında,ilmillîeğitim müdürünceil/ilçemillîeğitim şubemüdürüvemaarif
müfettişleriarasındanbelirlenecekikiüyedenoluşur.Aynıusullebireryedeküye
belirlenir.

(2)Gerekgörülmesihâlindeaynıusullebirdenfazlasözlüsınavkomisyonu
kurulabilir.

(3)Sözlüsınavkomisyonu,üyetamsayısıiletoplanır.Asılüyeninbulunmadığı
toplantıyaKomisyonbaşkanınınçağrısıüzerineyedeküyekatılır.Komisyonkararları
oyçokluğuilealınır.

(4)Sözlüsınavkomisyonubaşkanveüyeleri,boşanmışolsalardahieşlerinin,
ikincidereceyekadar(buderecedâhil)kanvekayınhısımlarınınveevlatlıklarının
katıldığısözlüsınavlardagörevalamaz.



(5)Sözlüsınavkomisyonununsekretaryaişlemleri,ilmillîeğitimmüdürlüklerinin
insankaynaklarıhizmetlerindensorumluşubemüdürlüğünceyürütülür.

Sözlüsınavkomisyonunungörevleri
MADDE11– (1)Sözlüsınavkomisyonunungörevlerişunlardır:
a)Sözlüsınavsorularınıhazırlamakveyahazırlatmak,sözlüsınavlarıEk-2’deyer

alanSözlüSınavFormunagöreyapmakvedeğerlendirmek.
b)Sözlüsınavsonuçlarınınduyurulmasınısağlamak.
c)Sözlüsınavailişkinitirazlarısonuçlandırmak.
ç)Sözlüsınavailişkindiğerişveişlemlerinyürütülmesinisağlamak.
Değerlendirmekomisyonununoluşumuveçalışmausulü
MADDE12– (1)Değerlendirmekomisyonu;ilmillîeğitim müdürününveya

görevlendireceğibirilmillîeğitimmüdüryardımcısıveyailçemillîeğitimmüdürünün
başkanlığında,ilmillîeğitim müdürünceil/ilçemillieğitim şubemüdürü,maarif
müfettişiveeğitimkurumumüdürleriarasındanbelirlenecekikiüyedenoluşur.Aynı
usullebireryedeküyebelirlenir.

(2)Gerekgörülmesihâlindeaynıusullebirdenfazladeğerlendirmekomisyonu
kurulabilir.

(3)Değerlendirme komisyonu,üye tam sayısıile toplanır.Asılüyenin
bulunmadığıtoplantıyaKomisyonbaşkanınınçağrısıüzerineyedeküyekatılır.
Komisyonkararlarınıoyçokluğuilealır.

(4)Değerlendirmekomisyonununbaşkanveüyeleri,boşanmışolsalardahi
eşlerinin,ikincidereceyekadar(buderecedâhil)kanvekayınhısımlarınınve
evlatlıklarınındeğerlendirmelerindegörevalamaz.

(5) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim
müdürlüklerinin insan kaynaklarıhizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce
yürütülür.

Değerlendirmekomisyonunungörevleri
MADDE13–(1)Değerlendirmekomisyonungörevlerişunlardır:
a)Bulunduklarıeğitim kurumundadörtyılınıdolduranmüdürlerdenaynıyada

başka,sekizyıllıkgörevsüresinidolduranmüdürlerdenisebaşkaeğitimkurumlarına
görevlendirilmekisteyenlerindeğerlendirmesiniEk-1’deyeralanYöneticiveEğitim
KurumuDeğerlendirmeFormunun(AveB)bölümleriüzerindenyapmak.

b)Bulunduklarıeğitimkurumundadörtyılınıdolduranmüdürbaşyardımcılarıve
müdüryardımcılarındanaynıyadabaşka,sekizyıllıkgörevsüresinidolduranmüdür
başyardımcıları ve müdür yardımcılarından ise başka eğitim kurumlarına
görevlendirilmekisteyenlerindeğerlendirmesiniEk-1’deyeralanYöneticiveEğitim
KurumuDeğerlendirmeFormunun(A)bölümüüzerindenyapmak.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
İzlenecekYöntemveYazılıSınav

Yöneticigörevlendirmedeizlenecekyöntem
MADDE14– (1)Müdür,müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığınailkdefa

görevlendirmeyazılısınavvesözlü sınavsonucunagöre;müdürlüğeyeniden
görevlendirmeEk-1’deyeralanFormun(AveB)bölümleriüzerindenyapılacak
değerlendirme göz önünde bulundurularak;müdürbaşyardımcılığıve müdür
yardımcılığınayenidengörevlendirme Ek-1’deyeralanFormun(A)Bölümü
üzerindenyapılacakdeğerlendirmeyegöreyapılır.

Yazılısınav



MADDE15– (1)Yazılısınavduyurusununsongünüitibarıyla5,6ve7nci
maddelerdebelirtilenşartlarıtaşıyanlararasındanmüdür,müdürbaşyardımcısıve
müdüryardımcısıolarakilkdefagörevlendirilecekleribelirlemekamacıylaBakanlık
Ölçme,DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğüncetestusulüileyazılı
sınavyapılır.Busınavda100puanüzerinden60veüzerindepuanalanlarbaşarılı
sayılır.

Yazılısınavkonularıveağırlıkları
MADDE16– (1)Müdürlükiçinyapılacakyazılısınavkonularıveağırlıkları

şunlardır:
a)Türkçevedilbilgisi(%10),
b)Genelkültür(%6),
c)AtatürkİlkeleriveTürkİnkılâpTarihi(%5),
ç)Resmîyazışmakuralları(%4),
d)Halklailişkilerveiletişimbecerileri(%4),
e)OkulYönetimi(%4),
f)Yönetimdeinsanilişkileri(%4),
g)Okulgeliştirme(%4),
ğ)Eğitimveöğretimdeetik(%4),
h)Türkidaresistemiveprotokolkuralları(%5),
ı)Mevzuat(T.C.Anayasası,222sayılıİlköğretim veEğitim Kanunu,657sayılı

DevletMemurlarıKanunu,1739sayılıMillîEğitimTemelKanunu,3071sayılıDilekçe
Hakkının Kullanılmasına DairKanun,4483 sayılıMemurlarve DiğerKamu
GörevlilerininYargılanmasıHakkındaKanun,4688sayılıKamuGörevlileriSendikaları
veTopluSözleşmeKanunu,4982sayılıBilgiEdinmeHakkıKanunu,5018sayılıKamu
MaliYönetimiveKontrolKanunu,5442sayılıİlİdaresiKanunu,652sayılıMillîEğitim
BakanlığınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararname)(%50).

(2)Müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığıiçinyapılacakyazılısınav
konularıveağırlıklarışunlardır:

a)Türkçevedilbilgisi(%10),
b)Genelkültür(%10),
c)AtatürkİlkeleriveİnkılâpTarihi(%6),
ç)Resmîyazışmakuralları(%6),
d)Halklailişkilerveiletişimbecerileri(%6),
e)OkulYönetimi(%6),
f)Eğitimveöğretimdeetik(%6),
g)Mevzuat(T.C.Anayasası,222sayılıİlköğretimveEğitimKanunu,657sayılı

DevletMemurlarıKanunu,1739sayılıMillîEğitim TemelKanunu,4483sayılı
MemurlarveDiğerKamuGörevlilerininYargılanmasıHakkındaKanun,4982sayılı
BilgiEdinmeHakkıKanunu,5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu,5442
sayılıİlİdaresiKanunu,652sayılıMillîEğitim BakanlığınınTeşkilatveGörevleri
HakkındaKanunHükmündeKararname)(%50).

Yazılısınavduyurusuvebaşvuru
MADDE17– (1)Müdür,müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığıiçin

yapılacakyazılısınavlarailişkinduyuru,sınavtarihindenenazotuzgünönce
Bakanlığıninternetsitesindeilanedilir.

(2)Duyuruda;başvurutarihi,süresi,sınavlarınyapılacağıtarih,sorulacaksoru
sayısıvepuandeğeriileyazılısınavkomisyonuncabelirlenecekdiğerhususlarayer
verilir.

(3)BuYönetmeliktebelirtilenşartlarıtaşıyanlardanmüdür,müdürbaşyardımcısı



veyamüdüryardımcısıolarakgörevlendirilmekisteyenler,yazılısınavakatılmaküzere
başvurudabulunabilir.Yazılısınavbaşvurularıelektronikortamdaalınır.

Yazılısınavsonuçlarınınduyurulması
MADDE18– (1)Yazılısınavsonuçları,sınavınyapıldığıtarihtenitibarenengeç

otuzgüniçindeBakanlığıninternetsitesindeduyurulur.
Yazılısınavsonuçlarınaitiraz
MADDE19– (1)Yazılısınavsonuçlarına,sonuçlarınaçıklandığıtarihtenitibaren

engeçbeşişgünüiçindesınavıyapanbirimeitirazedilebilir.Buitirazlarsınavıyapan
birimtarafındanengeçonişgünüiçindeincelenerekkararabağlanırvesonuçitiraz
sahiplerinebildirilir.

BEŞİNCİBÖLÜM
SözlüSınav

Sözlüsınavkonularıveağırlıkları
MADDE20– (1)Sözlüsınavdaadaylar;
a)Birkonuyukavrayıpözetleme,ifadeyeteneğivemuhakemegücü(%20),
b)Temsilkabiliyeti,liyakati,tutumvedavranışlarınıngöreveuygunluğu(%20),
c)Özgüveni,iknakabiliyetiveinandırıcılığı(%20),
ç)Genelyetenekvegenelkültürü(%20),
d)Bilimselveteknolojikgelişmelereaçıklığı(%20),
yönlerinden,konuların ağırlık derecelerine göre sözlü sınav komisyonu

tarafındandeğerlendirilir.
Sözlüsınav
MADDE21– (1)Müdür,müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıyazılısınavı

sonucundaoluşanpuansıralamasınagöreenyüksekpuanalandanbaşlamaküzere,
eğitimkurumlarınınboşbulunanyöneticisayısınınüçkatıadaysözlüsınavaçağrılır.
Sonsıradakiadaylaaynıpuanasahipolanadaylardasözlüsınavaçağrılır.

(2)Müdür,müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığıiçinyapılacaksözlü
sınavakatılmayahakkazananadaylar,20ncimaddedebelirtilensözlüsınavkonuları
ve ağırlıklarıdikkate alınarak Ek-2’de yeralan Form üzerinden sözlü sınav
komisyonunca100tampuanüzerindendeğerlendirilir.Sözlüsınavda60veüzerinde
puanalanlarbaşarılısayılır.

Sözlüsınavsonuçlarınınduyurulmasıveitiraz
MADDE22– (1)Sözlüsınavsonuçları,sınavlarıntamamlandığıtarihtenitibaren

engeçonişgünüiçindeilmillîeğitimmüdürlüklerinininternetsitesindeduyurulur.
(2)Sözlüsınavsonuçlarına,sonuçlarınaçıklandığıtarihtenitibarenengeçbeşiş

günüiçindeilgiliilmillîeğitimmüdürlüğüneitirazedilebilir.Buitirazlarengeçbeşiş
günüiçindesözlüsınavkomisyonuncaincelenerekkararabağlanır.İtirazsonuçları,il
millîeğitimmüdürlüklerinceitirazsahiplerineduyurulur.

ALTINCIBÖLÜM
Görevlendirme

Müdür,müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıolarakgörevlendirileceklere
ilişkinduyuruvebaşvuru
MADDE23– (1)Müdür,müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığıboş

bulunaneğitimkurumlarıiledörtvesekizyıllıkgörevsüresinidolduranmüdürlerden
boşalacakeğitimkurumları,ilmillîeğitimmüdürlüklerinininternetsitesindeduyurulur.



(2)Sözlüsınavdabaşarılıolanadaylardanmüdür,müdürbaşyardımcısıve
müdüryardımcısıolarakgörevlendirilmekisteyenlerinbaşvurularıelektronikortamda
alınır.

(3)Müdür,müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıolarakgörevlendirilmek
üzerebaşvurudabulunanlaraenfazla20eğitimkurumutercihetmehakkıverilir.

Müdürlüğeilkdefagörevlendirme
MADDE24– (1)Yazılıvesözlüsınavdabaşarılıolanadaylardanmüdürolarak

görevlendirilmeküzerebaşvurudabulunanadaylarıngörevlendirmeyeesaspuanları;
yazılıpuanıile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıalınarak belirlenir.
Görevlendirmeyeesaspuanlar,kesinsonuçlarınilanedildiğitarihtenitibarenenfazla
altıaysüreylegeçerlidir.

(2)Müdürolarakilkdefagörevlendirilmekisteyenadaylardan;
a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak

görevlendirilmeisteğindebulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliğialan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak

görevlendirilmeisteğindebulunanlara,
c)Matematik,Fizik,KimyaveyaBiyolojialanöğretmenlerindenfenliselerine

müdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,
ç)TürkDiliveEdebiyatı,Tarih,Coğrafya,Felsefe,Psikolojiveyayabancıdilalan

öğretmenlerindensosyalbilimlerliselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğinde
bulunanlara,

d)GörselSanatlar/Resim veyaMüzikalanöğretmenlerindengüzelsanatlar
liselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

e) Beden Eğitimialan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak
görevlendirilmeisteğindebulunanlara,

f)İmam HatipLisesiMeslekDerslerialanöğretmenlerindenimam hatip
liselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

g)Atölyevelaboratuvaröğretmenlerindenmeslekîveteknikortaöğretim
kurumlarınamüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

sözkonusueğitimkurumlarıilesınırlıolmaküzere,bumaddeninbirincifıkrasına
görebelirlenenpuanlarabeşpuandahailaveedilir.

(3)Kurucumüdürolarakgörevyapmışolanlardankurucumüdürolarakgörev
yaptığıeğitim kurumuna müdürnormu verildikten sonra yapılacak ilk müdür
görevlendirmesindemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlarasözkonusu
eğitimkurumlarıilesınırlıolmaküzere,bumaddeninbirinciveikincifıkralarınagöre
belirlenenpuanlaradörtpuandahailaveedilir.

(4)Müdürolarakgörevlendirilmeyehakkazananadaylar,bumaddeninbirinci,
ikinciveüçüncüfıkralarınagörehesaplananpuanüstünlüğünegöretercihleride
dikkatealınarakilmillîeğitimmüdürününteklifiüzerinevalininonayıilemüdürolarak
görevlendirilir.

(5)Adaylarınpuanlarınıneşitliğihalinde,sırasıylayazılısınavpuanı,Ek-2’deyer
alanFormagöresözlüsınavpuanı,yöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenlikteki
hizmetpuanıfazlaolanadayıngörevlendirmesiyapılır.Eşitliğindevamıhâlinde
görevlendirilecekadaykurailebelirlenir.

(6)Görevlendirmeişlemleri,itirazlarınsonuçlandırıldığıtarihtenitibarenengeç
onbeşişgünüiçindetamamlanır.

(7)Müdürihtiyacıkarşılanamayaneğitim kurumlarıileyeniaçılaneğitim
kurumlarınınmüdürlüğüne,görevlendirmeyeesaspuanlarıngeçerliolduğusüreyle
sınırlıolmaküzere,müdürolarakgörevlendirilemeyenlerarasındanaynıusulle



görevlendirmeyapılabilir.
Müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcılığınailkdefagörevlendirme
MADDE25– (1)Yazılıvesözlüsınavdabaşarılıolanadaylardanmüdür

başyardımcısıveyamüdüryardımcısıolarakgörevlendirilmeküzerebaşvuruda
bulunanadaylarıngörevlendirmeyeesaspuanları;yazılıpuanıilesözlüsınavpuanının
aritmetik ortalamasıalınarak belirlenir.Görevlendirmeye esas puanlar,kesin
sonuçlarınilanedildiğitarihtenitibarenenfazlaaltıaysüreylegeçerlidir.

(2)Müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıolarakgörevlendirilmeküzere
başvurudabulunanadaylar,tercihleridedikkatealınarakpuanüstünlüğünegöre
eğitim kurumumüdürününinhasıveilmillîeğitim müdürününteklifiüzerinevalinin
onayıilemüdürbaşyardımcısıveyamüdüryardımcısıolarakgörevlendirilir.

(3)Adaylarınpuanlarınıneşitliğihalinde,sırasıylayazılısınavpuanı,Ek-2’deyer
alanFormagöresözlüsınavpuanı,yöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenlikteki
hizmetpuanıfazlaolanadayıngörevlendirmesiyapılır.Eşitliğindevamıhâlinde
görevlendirilecekadaykurailebelirlenir.

(4)Görevlendirmeişlemleri,itirazlarınsonuçlandırıldığıtarihtenitibarenengeç
onbeşişgünüiçindetamamlanır.

(5)Müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcısıihtiyacıkarşılanamayaneğitim
kurumlarıile yeniaçılan eğitim kurumlarının müdürbaşyardımcısıve müdür
yardımcılıklarına;görevlendirmeyeesaspuanlarıngeçerliolduğusüreylesınırlıolmak
üzere,yöneticiolarakgörevlendirilemeyenlerarasındanaynıusullegörevlendirme
yapılabilir.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden
görevlendirileceklereilişkinduyuruvebaşvuru
MADDE26– (1)Müdür,müdürbaşyardımcısıveyamüdüryardımcısıolarakilk

defa görevlendirilecekler için,sözlü sınavdan önce olmak üzere,yeniden
görevlendirileceklerbakımındanboşbulunaneğitimkurumlarıiledörtvesekizyıllık
görevsüresinidolduranmüdürlerdenboşalacakeğitim kurumları,ilmillîeğitim
müdürlüklerinininternetsitesindeduyurulur.

(2)Bulunduklarıeğitim kurumundadörtvesekizyıllıkgörevsüresinidolduran
yöneticilerden aynıya da farklıeğitim kurumlarına görevlendirilme isteğinde
bulunanlarınbaşvurularıelektronikortamdaalınır.

(3)Müdür,müdürbaşyardımcısıveyamüdüryardımcısıolarakgörevlendirilmek
üzerebaşvurudabulunanlaraenfazla20eğitimkurumutercihetmehakkıverilir.

Müdürlüğeyenidengörevlendirme
MADDE27-(1)Bulunduklarıeğitimkurumundadörtyadasekizyılınıdolduran

müdürlerinaynıyadafarklıeğitimkurumlarınayenidengörevlendirmeleri,Ek-1’deyer
alanFormun(A veB)bölümleriüzerindenyapılandeğerlendirmegözönünde
bulundurularakilmillîeğitimmüdürününteklifiüzerinevalininonayıileyapılır.

(2)Müdürolarakyenidengörevlendirilecekadaylardan;
a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak

görevlendirilmeisteğindebulunanlara,
b) Sınıf Öğretmenliğialan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak

görevlendirilmeisteğindebulunanlara,
c)Matematik,Fizik,KimyaveyaBiyolojialanöğretmenlerindenfenliselerine

müdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,
ç)TürkDiliveEdebiyatı,Tarih,Coğrafya,Felsefe,Psikolojiveyayabancıdilalan

öğretmenlerindensosyalbilimlerliselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğinde
bulunanlara,



d)GörselSanatlar/Resim veyaMüzikalanöğretmenlerindengüzelsanatlar
liselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

e) Beden Eğitimialan öğretmenlerinden spor liselerine müdür olarak
görevlendirilmeisteğindebulunanlara,

f)İmam HatipLisesiMeslekDerslerialanöğretmenlerindenimam hatip
liselerinemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

g)Atölyevelaboratuvaröğretmenlerindenmeslekîveteknikortaöğretim
kurumlarınamüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,

sözkonusueğitimkurumlarıilesınırlıolmaküzere,Ek-1’deyeralanFormun(A)
bölümüüzerindenyapılandeğerlendirmesonucubelirlenenpuanlarabeşpuandaha
ilaveedilir.

(3)Kurucumüdürolarakgörevyapmışolanlardankurucumüdürolarakgörev
yaptığıeğitim kurumuna müdürnormu verildikten sonra yapılacak ilk müdür
görevlendirmesindemüdürolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlarasözkonusu
eğitimkurumlarıilesınırlıolmaküzere,bumaddeninbirinciveikincifıkralarınagöre
belirlenenpuanlaradörtpuandahailaveedilir.

Müdürbaşyardımcılığıvemüdüryardımcılığınayenidengörevlendirme
MADDE28-(1)Bulunduğueğitim kurumundadörtyadasekizyılınıdolduran

müdürbaşyardımcısıvemüdüryardımcılarınınaynıyadafarklıeğitim kurumlarına
yenidengörevlendirmeleriEk-1’deyeralanFormun(A)Bölümüüzerindenyapılacak
değerlendirmesonucupuanüstünlüğünegöreyapılır.

(2)Müdürbaşyardımcılığındadörtyıllıkgörevsüresinitamamlayanlardanhâlen
müdürbaşyardımcısıolarakgörevyaptıklarıeğitim kurumuna yeniden müdür
başyardımcısıolarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,sözkonusu eğitim
kurumlarıilesınırlıolmaküzere,bumaddeninbirincifıkrasınagörebelirlenen
puanlaradörtpuandahailaveedilir.

(3)Müdüryardımcılığındadörtyıllıkgörevsüresinitamamlayanlardanhâlen
müdüryardımcısıolarakgörevyaptıklarıeğitimkurumunayenidenmüdüryardımcısı
olarakgörevlendirilmeisteğindebulunanlara,sözkonusueğitim kurumlarıilesınırlı
olmaküzere,bumaddeninbirincifıkrasınagörebelirlenenpuanlaradörtpuandaha
ilaveedilir.

YEDİNCİBÖLÜM
OrtakHükümler

Yöneticigörevlendirmedeesasalınacakhususlar
MADDE29– (1)Yöneticilerdörtyıllığınagörevlendirilir.
(2)Aynıunvanlaaynıeğitimkurumundasekizyıldanfazlasüreyleyöneticiolarak

görevyapılamaz.
(3)Bulunduklarıeğitimkurumundaaynıunvanladörtyıldanfazla,sekizyıldanaz

görevyapanlardanaynıeğitimkurumunayöneticiolarakgörevlendirilenleringörevleri,
sekizyılındolduğutarihitibarıylabuYönetmelikteöngörüldüğüşekildesonlandırılır.

(4)Anaokullarının müdüryardımcılarından en az biriOkulÖncesialan
öğretmenleriarasından;ilkokulların müdüryardımcılarından en az biriSınıf
Öğretmenliğialanöğretmenleriarasından;fenliselerininmüdüryardımcılarındanen
azbiriMatematik,Fizik,KimyaveyaBiyolojialanöğretmenleriarasından;sosyal
bilimlerliselerininmüdüryardımcılarındanenazbiriTürkDiliveEdebiyatı,Tarih,
Coğrafya,Felsefe,Psikolojiveyayabancıdilalanöğretmenleriarasından;güzel
sanatlarliselerininmüdüryardımcılarındanenazbiriGörselSanatlar/Resim veya



Müzikalanöğretmenleriarasından;sporliselerininmüdüryardımcılarındanenazbiri
Beden Eğitimialan öğretmenleriarasından;imam hatip liselerinin müdür
yardımcılarındanenazbiriİmam HatipLisesiMeslekDerslerialanöğretmenleri
arasından;meslekiveteknikeğitim kurumlarınınmüdüryardımcılarındanenazbiri
atölyevelaboratuvaröğretmenleriarasındangörevlendirilir.Bufıkradabelirtilen
niteliklerdeyeterlisayıdaadaybulunmamasıhâlinde,diğeralanöğretmenlerindende
görevlendirmeyapılabilir.

(5)Öğrencilerinintamamıkızolaneğitimkurumlarınınmüdürleriilebukurumlar
veyatılıkızöğrencisibulunaneğitimkurumlarınınmüdüryardımcılarındanenazbiri
kadınadaylararasındangörevlendirilir.

(6)Karmaeğitim yapılanvemüdüryardımcısısayısıüçvedahafazlaolan
eğitim kurumlarınınmüdüryardımcılarındanenazbirikadınadaylararasından
görevlendirilir.

(7)Bumaddeninbeşincivealtıncıfıkralarındabelirtilenniteliklerdeyeterlisayıda
adaybulunmamasıhâlinde,erkeköğretmenlerarasındandagörevlendirmeyapılabilir.

(8)Yöneticiihtiyacıkarşılanamayaneğitim kurumlarıileyeniaçılaneğitim
kurumlarınınyöneticiihtiyacı,öncelikle33üncümaddenindördüncüvebeşinci
fıkralarıkapsamındabulunanyöneticileringörevlendirilmesiyoluylakarşılanır.

(9)YöneticigörevlendirmetakvimiBakanlıkçabelirlenerekBakanlıkinternet
sitesindeduyurulur.

Yöneticilikgörevsüresihesaplanması
MADDE30– (1)Yöneticiliktegeçendörtyıllıksüreninhesabında;ensonyapılan

görevlendirmetarihindenitibarenaynıunvanlageçirilenhizmetsürelerinintoplamı
esasalınır.Yöneticilikgörevininsonaereceğitarih;dersyılınıniçindeolmasıhalinde
dörtyıllıksürenindolduğutarihiniçindebulunduğudersyılınınsongünü,dersyılının
dışındaolmasıhalindedörtyıllıksürenindolduğutarihitakipedendersyılınınson
günüdür.

(2)Aynıunvanlaaynıeğitim kurumundageçensekizyıllıksüreninhesabında;
aynıeğitimkurumundaaynıunvanlageçirilenhizmetsürelerinintoplamıesasalınır.
Budurumdaolanlarınyöneticilikgörevininsonaereceğitarih;dersyılınıniçinde
olmasıhalindesekizyıllıksürenindolduğutarihiniçindebulunduğudersyılınınson
günü,dersyılınındışındaolmasıhalindesekizyıllıksürenindolduğutarihitakipeden
dersyılınınsongünüdür.

(3)Yöneticiolarakgörevyapmaktaikendiğereğitim kurumlarındaveyadiğer
kurumlardavekâletenveyageçiciolarakgörevlendirilenlerinbugörevsüreleriileyıllık
izin,hastalıkizni,aylıksızizinvebenzerinedenlerlefiilenyapılmayanyöneticilik
görevleri,kadrolarınınbulunduğueğitim kurumlarındakidörtvesekizyıllıksürenin
hesabındadeğerlendirilir.

Kurucumüdürlüğegörevlendirme
MADDE31– (1)Yeniaçılmaktaolaneğitimkurumlarınıeğitimveöğretimehazır

halegetirmeküzere,eğitimkurumununeğitimveöğretimeaçılıpkurumamüdürnorm
kadrosuverildiğitarihekadargeçensüreiçerisindeyönetim hizmetleriniyürütmek
üzere,müdürgörevlendirmesineilişkinşartlarıtaşıyanlararasındanilmillîeğitim
müdürününteklifiüzerinevalitarafındankurucumüdürgörevlendirilir.

Müdüryetkiliöğretmenliğegörevlendirme
MADDE32– (1)Müdürnormkadrosubulunmayaneğitimkurumlarındagörev

yapmaküzere,oeğitimkurumundagörevliöğretmenlerarasından,öğretmenlikgörevi
yanındayönetim hizmetlerinideyürütmeküzere,ilmillîeğitim müdürününteklifi
üzerinevalitarafındanmüdüryetkiliöğretmengörevlendirilir.



SEKİZİNCİBÖLÜM
YöneticilikGörevininSonlandırılmasıveDevamı

Yöneticilikgörevininsonaereceğivedevamedeceğidurumlar
MADDE33– (1)Yöneticilikgörevi;
a)Görevlendirildikleritarihegöredörtyıllıkhizmetsüresinindolduğutarihin

içindebulunduğudersyılının,dörtyıllıksürenindolduğutarihindersyılınındışında
olmasıhalindeisedörtyıllıksürenindolduğutarihitakipedendersyılınınbittiği,

b)Aynıeğitim kurumundaaynıunvanlasekizyıllıkhizmetsüresinindolduğu
tarihiniçindebulunduğudersyılının,sekizyıllıksürenindolduğutarihindersyılının
dışındaolmasıhalindeisesekizyıllıksürenindolduğutarihitakipedendersyılının
bittiği,

c)EğitimmüşaviriveeğitimataşesiolarakatananlarileBakanlıklararasıOrtak
KültürKomisyonukararıylayurtdışındagörevlendirilenlerveuluslararasıkuruluşlarda
görevlendirilenlerinbuatamaveyagörevlendirmeninyapıldığı,

ç)Yurtiçindeveyayurtdışındabaşkabirgörevebiryılveyadahafazlasüreyle
geçiciveyasürekliolarakgörevlendirilenlerinbugörevlendirmeninyapıldığı,

d)Biryılveyadahafazlasüreyleaylıksızizinalanlarınaylıksızizinlerinin
başladığı,

e)4688sayılıKamuGörevlileriSendikalarıveTopluSözleşmeKanununun18
incimaddesinegörebiryılveyadahafazlasüreyleaylıksızizneayrılanlarınaylıksız
izinlerininbaşladığı,

tarihtenitibarensonaerer.
(2)Yöneticilikleribumaddeninbirincifıkrasının(a)ve(b)bentlerinegöresona

erenler,kadrolarınınbulunduğueğitimkurumundaalanlarındaaçıknormkadroolması
veistemelerihâlindebu eğitim kurumuna;aksidurumda iseöncelikliolarak
kadrolarınınbulunduğuilçeiçerisindedurumlarınauygunbireğitim kurumuna,ilçe
içerisindedurumlarınauygunnorm kadrobulunmamasıhalindeiseiliçerisinde
istekleridedikkatealınarakalanlarındaaçıknorm kadrobulunaneğitim kurumuna
öğretmenolarakatanır.

(3)Yöneticilikleribumaddeninbirincifıkrasının(c),(ç),(d)ve(e)bentlerinegöre
sonaerenler,sözkonusugörevveyaaylıksızizninbitiminimüteakip,kadrolarının
bulunduğueğitim kurumundaalanlarındaaçıknorm kadroolmasıveistemeleri
hâlindebueğitimkurumuna;aksidurumdaiseöncelikliolarakkadrolarınınbulunduğu
ilçeiçerisindedurumlarınauygunbireğitim kurumuna,ilçeiçerisindedurumlarına
uygunnormkadrobulunmamasıhalindeiseiliçerisindeistekleridedikkatealınarak
alanlarındaaçıknormkadrobulunaneğitimkurumunaöğretmenolarakatanır.

(4)Birleştirileneğitimkurumlarındayöneticiolarakgörevyapanlarbakımından,
fazlaolanınbelirlenebilmesiiçineğitim kurumununyenistatüsünegöreoeğitim
kurumunda yöneticiolarak görev yapma şartlarınıtaşımayanlar ile şartları
taşıyanlardanhizmetpuanı,hizmetpuanınıneşitolmasıdurumundaisesırasıyla
yöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenliktekihizmetsüresidaha az olandan
başlanarak iliçinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarına aynıyöneticilikgöreviile sınırlıolmakve kalan görevsürelerini
tamamlamaküzereyöneticiolarakgörevlendirilmeisteğindebulunabilir.Aynıeğitim
kurumunaaynıyöneticilikgöreviiçinbirdenfazlagörevlendirilmeisteğiolması
durumundasırasıyla,yöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenliktekihizmetpuanıfazla
olanadayıngörevlendirmesiyapılır.Eşitliğindevamıhâlindegörevlendirilecekaday



kurailebelirlenir.Bukonumdaolanlardanyöneticiolarakgörevlendirmeisteğinde
bulunmayanlar ile isteklerine rağmen yöneticiolarak görevlendirilemeyenler,
kadrolarınınbulunduğueğitim kurumundaalanlarındaaçıknorm kadroolmasıve
istemelerihâlindebueğitimkurumuna;aksidurumdaiseöncelikliolarakkadrolarının
bulunduğuilçeiçerisindedurumlarınauygunbireğitim kurumuna,ilçeiçerisinde
durumlarınauygunnorm kadrobulunmamasıhalindeiseiliçerisindeistekleride
dikkatealınarakalanlarındaaçıknorm kadrobulunaneğitim kurumunaöğretmen
olarakatanır.

(5)Kapatılaneğitim kurumlarındayöneticiolarakgörevyapanlar,iliçinde
durumlarınauygunihtiyaçbulunaneğitimkurumlarınaaynıyöneticilikgöreviilesınırlı
olmakvekalangörevsürelerinitamamlamaküzereistekleridedikkatealınarak
önceliklegörevlendirilirler.Aynıeğitim kurumunaaynıyöneticilikgöreviiçinbirden
fazlagörevlendirilmeisteğiolmasıdurumundasırasıyla,yöneticiliktekihizmetsüresi,
öğretmenliktekihizmetpuanıfazlaolanadayıngörevlendirmesiyapılır.Eşitliğin
devamıhâlindegörevlendirilecekadaykurailebelirlenir.Bukonumdaolanlardan
yöneticiolarakgörevlendirmeisteğindebulunmayanlarileisteklerinerağmenyönetici
olarakgörevlendirilemeyenler,öncelikliolarakkadrolarınınbulunduğuilçeiçerisinde
durumlarınauygunbireğitimkurumuna,ilçeiçerisindedurumlarınauygunnormkadro
bulunmamasıhalindeiseiliçerisindeistekleridedikkatealınarakalanlarındaaçık
normkadrobulunaneğitimkurumunaöğretmenolarakatanır.

(6)Dönüştürüleneğitimkurumlarınındönüştürülmedenöncekiyöneticileri,kalan
görevsürelerinidönüştürüleneğitimkurumundatamamlar.

Yöneticilikgörevindenayrılma
MADDE 34 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar,

bulunduklarıeğitim kurumundaalanlarındaaçıknorm kadroolmasıveistemeleri
hâlindebueğitimkurumuna;aksidurumdaiseöncelikliolarakkadrolarınınbulunduğu
ilçeiçerisindedurumlarınauygunbireğitim kurumuna,ilçeiçerisindedurumlarına
uygunnormkadrobulunmamasıhalindeiseiliçerisindeistekleridedikkatealınarak
alanlarındaaçıknormkadrobulunaneğitimkurumunaöğretmenolarakatanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden,aile birliği,can güvenliği,sağlık durumu
mazeretlerinebağlıyerdeğiştirenler,birüstyönetimgörevinegörevlendirilenlerve33
üncümaddenindördüncüvebeşincifıkralarıile36ncımaddeninikincifıkrasınagöre
öğretmenliğeatananlarhariçolmaküzere,dörtyıllıkgörevsüreleridolmadan
herhangibirnedenleistekleriüzerineyöneticilikgörevindenayrılanlar,ayrıldıkları
tarihtenitibarendeğerlendirmebaşvurutarihininsongünüitibarıylaaradanbiryıl
geçmedenyöneticiolarakgörevlendirilmeküzerebaşvurudabulunamaz.

Yöneticilikgörevindenalınma
MADDE35– (1)Eğitimkurumuyöneticilerindenhaklarındayapılanadlîveidarî

soruşturmasonucuhazırlananraporlarınyetkiliamirvekurullarcadeğerlendirilmesi
sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifigetirilen eğitim kurumu
yöneticileri,durumlarınauygunihtiyaçbulunaneğitim kurumlarınaöğretmenolarak
atanır.Buşekildegörevindenalınanlar,aradandörtyılgeçmedenyöneticiolarak
görevlendirilmeküzerebaşvurudabulunamaz.

Yöneticinormkadrosundadeğişiklik
MADDE36– (1)Normkadrofazlasımüdüryardımcıları,hizmetpuanıdahaaz

olandanbaşlamaküzerebelirlenir.Hizmetpuanınıneşitolmasıdurumundaise
sırasıylayöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenliktekihizmetsüresidahaazolan
normkadrofazlasıolarakbelirlenir.



(2)İlgilimevzuatında belirtilen yöneticiliknorm kadrosuna esas kriterler
çerçevesindemüdür,müdürbaşyardımcısıveyamüdüryardımcısınormkadrolarının
bazılarıveyatamamıkaldırılaneğitim kurumlarındanorm kadrofazlasıolanlar,il
içindeilanedilecekdurumlarınauygunihtiyaçbulunaneğitim kurumlarınaaynı
yöneticilikgöreviilesınırlıolmakvekalangörevsürelerinitamamlamaküzereyönetici
olarakgörevlendirilmeisteğindebulunabilir.Aynıeğitim kurumunaaynıyöneticilik
göreviiçin birden fazla görevlendirilme isteğiolmasıdurumunda sırasıyla,
yöneticiliktekihizmetsüresi,öğretmenliktekihizmetpuanıfazla olan adayın
görevlendirmesiyapılır.Eşitliğindevamıhâlindegörevlendirilecekadaykuraile
belirlenir.Bukapsamdabaşkaeğitimkurumlarınagörevlendirilmekistemeyenlerveya
tercihlerinegörevlendirilemeyenler,kalanyöneticilikgörevsürelerinibulundukları
eğitim kurumunda tamamlar.Bu konumda olanlardan kalan görev sürelerini
bulunduklarıeğitim kurumunda tamamlamak istemeyenler ile diğer eğitim
kurumlarındayöneticiolarakgörevlendirmeisteğindebulunmayanlar,kadrolarının
bulunduğueğitim kurumundaalanlarındaaçıknorm kadroolmasıveistemeleri
hâlindebueğitimkurumuna;aksidurumdaiseöncelikliolarakkadrolarınınbulunduğu
ilçeiçerisindedurumlarınauygunbireğitim kurumuna,ilçeiçerisindedurumlarına
uygunnormkadrobulunmamasıhalindeiseiliçerisindeistekleridedikkatealınarak
alanlarındaaçıknormkadrobulunaneğitimkurumunaöğretmenolarakatanır.

DOKUZUNCUBÖLÜM
ÇeşitliveSonHükümler

Yürürlüktenkaldırılanyönetmelik
MADDE37– (1)22/04/2017tarihlive30046sayılıResmîGazete’deyayımlanan

MillîEğitimBakanlığınaBağlıEğitimKurumlarınaYöneticiGörevlendirmeYönetmeliği
yürürlüktenkaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE38– (1)BuYönetmelikyayımıtarihindeyürürlüğegirer.
Yürütme
MADDE39– (1)BuYönetmelikhükümleriniMillîEğitimBakanıyürütür.


