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İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
  Yönetmeliği. 
 b) Milli Eğitim Bakanlığının 12/05/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.04.4.1588-

40872 (2006/42) sayılı Genelgesi. 
 c) Milli Eğitim Bakanlığının 12/05/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.09.01/40871 

(2006/41) sayılı Genelgesi. 
 
 Bilindiği gibi, ilgi (b) Genelge ile ilgi (a) Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan 
değişikliklerinin uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.  
 

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan yazılı ve sözlü başvurulardan, eğitim kurumu 
yöneticiliklerine ilgi (a) Yönetmelik hükümleri gereği, ilgi (b) Genelge ile başlatılan yer 
değiştirme suretiyle atamalara ilişkin süreçte bazı hususlarda tereddüde düşüldüğü 
anlaşıldığından, ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b,c) Genelge hükümleri esas olmakla birlikte 
ilaveten aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 
 
 1-Yönetmeliğin 7 inci maddesinin son fıkrası kapsamında ikinci kademe 
yöneticiliğinde geçmiş sayılan müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin valilik oluruna 
bağlı olarak yapılmış olması kaydıyla dikkate alınması gerekmekle birlikte, ilgi (c) 
Genelgenin yayımlandığı tarihten önce mülki amirlerce görevlendirilmiş ve ilsis kayıtlarına 
işlenmiş olmak kaydıyla hizmet cetvellerinde görünenlerin de bu sürelerinin ikinci kademe 
yöneticilikte sayılmasının uygun olacağı, ancak bundan böyle müdür yetkili öğretmen olarak 
görevlendirilenlerin valilik onayına bağlı olarak görevlendirilmeleri gerektiği, 
 
 

2-Müdür yetkili öğretmenlikte ya da kurucu müdürlük görevinde gerek daha önce 
gerekse halen bulunanların; Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrasında münhasıran yer 
verilmiş olması karşısında bu madde kapsamında yapılacak duyurular üzerine istekleri 
doğrultusunda müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ya da (C) tipi eğitim kurumu 
müdürlüğüne atanabileceklerinden, isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan 
duyurularda başvuruda bulunamayacakları, 
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 3- Zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu müdürleri, bulundukları eğitim 
kurumunda üç yıllık süreyi doldurmuş olacaklarından, isteğe bağlı yer değiştirme 
başvurusunda bulunabilecekleri, 
 
 
 4- Aday bulunmayan eğitim kurumları bakımından yapılacak ikinci duyurunun ilgi (b) 
Genelgenin F maddesinde de açıklandığı üzere atama ve yer değiştirme işlemlerine esas 
sıralamaya göre yapılacak duyuru ve atama sürecinin sonunda yapılacağı  
 
 

hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 Remzi KAYA 
 Bakan a. 
 Genel Müdür 
 
 
 
DAĞITIM:  
81 il valiliğine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


