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GENELGE 

2008/74 

 
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği. 

b) 25/06/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1379-43753 (2008/50) sayılı Genelge. 
c) 14/08/2008 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1778-65102 (2008/55) sayılı Genelge.  

 
 İlgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nda yapılan değişiklik 
15/10/2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 Bu nedenle, ilgi (a) Yönetmeliğin uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile 
bu süreçte Bakanlığımıza ulaşan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak aşağıdaki 
açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.  

1- İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki eğitim kurumu 
yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş eğitim 
kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin 
aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce 
gerçekleştireceklerdir. 

Bu uygulamada her kademe yöneticilik için ayrı ayrı duyuru yapılabileceği gibi, topluca 
duyuru yapılabilmesi de mümkün olabilecektir. 

2- 5450 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza devredilen eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilerin devir öncesindeki yöneticilik hizmetleri ilgi (a) Yönetmelik kapsamındaki emsali 
yöneticiler gibi değerlendirilecektir. 

3- Atamaları atanmalarındaki usulü belirleyen düzenlemenin iptali nedeniyle yargı 
kararına bağlı olarak iptal edilenlerden, iptalden önceki süreçte yönetici olarak görev yaptıkları 
süreler yönetici konumunda olanlar bakımından önceki yönetim görevi olarak, öğretmen iken 
yönetici olanlar bakımından ise hangi kademe yöneticilikte görev yapmış ise o kademe 
yöneticiliğinde görevlendirme olarak değerlendirilerek puanlama yapılacaktır. 

Örnek 1: Herhangi bir eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapmakta iken (A) tipi 
bir eğitim kurumuna müdür yardımcısı olarak atanan ve yargı kararı gereği ataması iptal edilen 
bir personelin yönetici olarak geçirdiği süreler ilgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici 
Değerlendirme Formunda (A) tipi eğitim kurumu müdür yardımcılığında görevlendirme olarak 
değerlendirilecektir. 

Örnek 2: (A) tipi bir eğitim kurumu müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken (B) 
tipi bir eğitim kurumu müdürlüğüne atanan ve yargı kararıyla ataması iptal edilen bir personelin 
müdür olarak geçirdiği süreler ilgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda 
asaleten (A) tipi eğitim kurumu müdür yardımcılığında değerlendirilecektir. 

4- Halen yöneticilik görevi yapanlardan aynı kademedeki bir başka eğitim kurumu 
yöneticiliğine atanmak isteyenler, bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev 
yapmış olmaları kaydıyla başvuruda bulanabileceklerdir. Zira bulunduğu yönetim göreviyle aynı 
kademedeki yönetim görevine atanacak yöneticiler bakımından bir kademe değişikliği söz  
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konusu olmadığından ve aynı kademedeki yer değişikliklerinde gereksiz personel hareketliliği 
yaratmamak bakımından, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma zorunluluğu 
öngörülmüştür. Yargı kararına bağlı olarak eski görevlerine döndürülen yöneticilerin iki yıllık 
süresinin hesaplanmasında eski görev yerlerindeki yöneticiliğe atanma tarihi esas alınacaktır. 
Ancak, alt ya da üst kademelere geçişlerde yönetim kademeleri arasında bir yer değişikliği söz 
konusu olduğundan,  bir üst ya da bir alt kademedeki yöneticiliğe atanacaklar için iki yıllık süre 
şartı aranmayacaktır. 
 Diğer taraftan, eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılan ikinci duyuru sonucunda 
aday bulunamaması halinde genel şartları taşıyan adaylar arasından o yönetim görevi için aranan 
belirli sürelerdeki yöneticilik görevi yapmış olma şartı aranmadan atamaya yetkili amirce atama 
yapılacaktır. Ancak, bu şekilde atanan yöneticilerin bir başka eğitim kurumuna yönetici olarak 
atanma isteğinde bulunabilmeleri için atandığı eğitim kurumunda kesintisiz en az iki yıl görev 
yapmış olmaları gerekecektir. Bu husustaki izleme sorumluluğu valiliklerde bulunmaktadır.  

5- Eğitim kurumu yöneticiliklerine yapılacak duyurular üzerine başvurular valiliklerce 
“Yönetici Atama Başvuru Ekranı” üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.  

6- İlgi (a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin uygulanması bakımından, söz konusu 
maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki hükme göre zorunlu çalışma yükümlülüğü gerektiren 
yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için bu yükümlülüğün sağlık, eş 
durumu özrüne dayalı olarak ertelenmiş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğünü yapmış veya bu 
yükümlülükten muaf tutulmuş olunması gerekmektedir 
 Örnek1: Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen zorunlu 
hizmetini yapmamış, sağlık, eş durumu nedeniyle yükümlülüğü ertelenmemiş ya da bu 
yükümlülükten muaf sayılmamış ise, Çankaya ilçesindeki bir eğitim kurumu yöneticiliğine 
atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır. Aynı kişi zorunlu hizmet bölgesi olarak belirlenmiş 
Çamlıdere ilçesinde bulunan bir eğitim kurumu yöneticiliğine ise diğer şartları taşımak kaydıyla 
başvuruda bulunabilecektir.  
 Ankara’nın zorunlu hizmet kapsamında bulunan ilçesinde bir eğitim kurumunda görev 
yapan bir öğretmen zorunlu hizmeti tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın aynı ilçedeki 
veya zorunlu hizmet bölgesine dâhil ilçelerdeki eğitim kurumlarının yöneticilikleri için 
başvuruda bulunabilecektir. 

Örnek2: 11/06/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine 
göre II . Hizmet Bölgesi olup da zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında il olan ve 04/03/2006 
tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre I. Hizmet Bölgesi kapsamına alınan Aksaray iline 
04/03/2006 tarihinden önce atanan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin kazanılmış hakları 
saklı olduğundan aynı il içerisindeki eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda 
bulunabileceklerdir.  

7- Anadolu statülü eğitim kurumları, fen, sosyal bilimler ve spor liseleri ile bilim sanat 
merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu kurumlarda ilgili mevzuat gereğince görev yapan ya da 
daha önce yapmış olmakla birlikte bu okullara öğretmen olarak atanabilme hakkını taşıyanlar 
arasından atama yapılacaktır. Bu nitelikte aday bulunmaması halinde diğer kurumlarda görev  
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yapan adaylar arasından da atama yapılabilecektir. Bu şekilde atanmış olanların yöneticilikten 
ayrılmaları halinde aynı kurumda öğretmen olarak bırakılmayacaklar, durumlarına uygun eğitim 
kurumlarına atanacaklardır. Bu kurumlara yönetici olarak atanacak olanların bu hususu gözden 
kaçırmamaları bakımından yapılacak duyurularda özellikle belirtilmesinde yarar görülmektedir.  

Ancak Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları (Anadolu İmam Hatip Liseleri 
dâhil) yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenleri bu statüdeki 
okullara bir seçme sınavı sonucu atanmadıkları için bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya 
yapmış olma gibi şartlar aranmayacaktır.  

Örnek-1: Makine Teknolojisi öğretmenlerinden Anadolu statüsünde olan endüstri meslek 
lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarında görev yapma 
veya yapmış olma şartı aranmayacaktır. 

Örnek-2: Tekstil Teknolojisi öğretmenlerinden Anadolu statüsünde olan kız meslek 
lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarında görev yapma 
veya yapmış olma şartı aranmayacaktır. 

Örnek-3: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri öğretmenlerinden Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitim 
kurumlarında görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacaktır. 

Anadolu statülü eğitim kurumlarına yapılan atamaların yargı kararı sonucu iptal edilmiş 
olması nedeniyle, ilk defa bu statüdeki eğitim kurumu öğretmenliğine ataması yapılarak yargı 
kararı gereği ataması iptal edilen öğretmenler bu eğitim kurumlarında görev yapmış öğretmen 
gibi değerlendirilmeyecektir. (Örneğin; 2005 yılında 2005/73 nolu Genelge kapsamında atanmış 
olanlar.) 

8- İlgi (a) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sayılanlar; eğitim kurumu yöneticiliğine 
atanmak istemeleri halinde, valiliklerce yapılacak duyuruları şahsen takip ederek taşra 
teşkilatında görev yapanlar görev yapmakta oldukları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında 
görev yapanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla atanmak istedikleri il valiliğine 
başvuruda bulunabileceklerdir. Bunlardan değerlendirme sonucu atanabilecek duruma gelmiş 
olanların işlemleri ilgili valilik ile koordineli olarak Bakanlıkça tamamlanacaktır. 

15 inci madde kapsamında sayılan yöneticilerin Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nda 
değerlendirilmesi ise; her yöneticilik görevinin geçmiş sayıldığı yönetim kademesi için Ek-2 
Yönetici Değerlendirme Formu’nda öngörülen puan değeri verilmek suretiyle 
değerlendirilecektir.  
 Örnek1; Şube müdürlüğünde geçen hizmetler beşinci kademe yöneticilikte geçmiş 
sayıldığından, bu durumda bulunanlar için Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda asaleten (A) 
tipi eğitim kurumu müdürlüğü için öngörülen puan verilecektir. 
 Örnek2; Müdür yetkili öğretmenlikte veya kurucu müdürlükte geçirilen süreler üçüncü 
kademe yöneticilikte geçmiş sayıldığından, bu durumda bulunanlar için Ek-2 Yönetici 
Değerlendirme Formunda asaleten (C) tipi eğitim kurumu müdürlüğü için öngörülen puan 
verilecektir. 
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9- İlgi (a) Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yöneticilik görevlerinden eş, sağlık, öğrenim 

durumu gibi özürler, branş değişikliği, norm kadro fazlası olması nedenleriyle ayrılmış olanlar 
hariç kendi istekleriyle ayrılmış olanların bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine 
atanamayacakları öngörülmüştür. Ancak iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler belli bir takvime 
bağlı ve yılda bir defa yapılıyor olması nedeniyle, iller arasında yönetici olarak yer 
değiştirebilme imkânı bulunmadığı da göz önünde bulundurularak bu kapsamda yer değiştirme 
işlemi yapılmış olanlar bakımından bir yıl sınırlaması aranmayacaktır. 

10- İlgi (a) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde Kurum Tipi Belirleme Komisyonu ve 
üyelerinin kimlerden oluşacağı belirlenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde, Büyükşehir 
statüsündeki illerin merkez ilçelerinde kurum tipi belirleme komisyonu kurulması durumunda 
komisyon üyeleri valiliklerce belirlenecektir. 

11- 26/03/2005 tarihinde müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavına girenlerden 
2008 yılı itibariyle yapılan son değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların başvuruları sınavın 
geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ilgi (a) Yönetmeliğin Geçici 2 inci madde kapsamındaki 
hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

12- İlgi (a) Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda dikkate alınması 
gereken hususlar şunlardır; 

a) “Kariyer” bilgi başlığı bölümünde yer alan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için 
puanlama yapılırken mükerrer değerlendirme yapılmaması için formda yer alan açıklamalarda da 
belirtildiği üzere, başöğretmenlik unvanını doktora yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan 
muaf) alanlara sadece başöğretmenlik için, uzman öğretmen unvanını yüksek lisans yapmış 
olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf ) alanlara sadece uzman öğretmenlik için öngörülen 
puanlar verilecektir. 

b) “ Ödüller, Sicil, Ceza” bilgi başlığında yer alan ödüller bakımından diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışırken alınmış ve Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda öngörüldüğü 
şekilde olan ödülleri değerlendirmeye alınacaktır. Cezalar bakımından ise, disiplin affı 
kapsamında silinmiş olanlar dikkate alınmayacaktır. 

Aynı bilgi başlığının “Son Üç Yılın Sicil Notu Ortalaması” bölümündeki “76-89 Arası 
Sicil Notu Olanlar İçin” kısmında yer alan aralığa 76 ve 89 da dahil edilecektir.  

c) Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun “EK PUAN” bilgi başlığında yer alan 
atanmak istediği eğitim kurumuna branşı itibariyle öğretmen olarak atanabileceklere verilen ek 
puanın uygulaması aşağıdaki örnekler esas alınarak yapılacaktır.  

Örnek 1: Bir genel lise müdürlüğüne atanmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile 
Türkçe öğretmeninin başvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine 5 puan, aynı 
öğretmenlerin bir ilköğretim okulu müdürlüğüne başvurmaları halinde ise Türkçe öğretmenine 5 
puan verilecektir.  

Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdürlüğü için branşları Türkçe, Türk Dili ve 
Edebiyatı ya da meslek dersleri öğretmeni olan adayların başvurmaları halinde Ek-2 
Değerlendirme Formunun “EK PUAN” bilgi başlığında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni ile meslek dersi öğretmenlerine verilirken Türkçe öğretmenine verilmeyecektir. Ek-2  
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Değerlendirme Formu’nun (**) dip notunda yer alan toplam puanın %10 ‘u bu defa branşı 
meslek dersleri öğretmeni olan adaya ayrıca verilecektir. 

13- Uygulamalar, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri ile bu açıklamalar birlikte 
değerlendirilerek yapılacaktır. 

14- İlgi (b-c) Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
 
 
         Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
             Millî Eğitim Bakanı 
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