
 
M llî Eğ t m Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğ t m 

Kurumları Yönetmel ğ 'nde Bel rt len Öğretmen Atama ve Yönet c  
Görevlend rmeler nde Aranacak Şartlar 

 
 

Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar 
 
MADDE 8 – 
(1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdak  genel şartlar aranır: 
 a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 
 b) Adaylık süres  dâh l en az dört yıl öğretmenl k yapmış olmak. 
 c) Zorunlu çalışma gerekt ren yerler dışındak  eğ t m kurumuna atanacaklar 
bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf 
tutulmuş olmak. 
 ç) Başvurunun son günü t barıyla, son dört yıl ç nde adlî veya darî soruşturma sonucu 
aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yer  
değ şt r lmem ş olmak. 
 d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğ t m kurumunun bağlı bulunduğu genel 
müdürlükçe aks  ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğ t m kurumunun bulunduğu lde görev 
yapıyor olmak. 
(2) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Meslek  ve tekn k eğ t m kurumlarının ülke genel nde yaygın 
olmayan Bakanlıkça bel rlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenler  
bakımından, b r nc  fıkranın (ç) bend  har ç d ğer şartlar aranmaz. 
 
 
Yönet c  olarak görevlend r leceklerde aranacak genel şartlar 
 
MADDE 9 – 
(1) Yönet c  olarak görevlend r leceklerde aşağıdak  genel şartlar aranır: 
 a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak. 
 b) Görevlend r leceğ  eğ t m kurumunun türü t barıyla öğretmen olarak atanab lecek 
n tel kte olmak ve görevlend r leceğ  eğ t m kurumunda aylık karşılığı okutab leceğ  ders 
bulunmak. 
 c) Başvurunun son günü t barıyla, son dört yıl ç nde adlî veya darî soruşturma sonucu 
aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yönet c l k görev  üzer nden alınmamış 
olmak. 
 ç) Zorunlu çalışma gerekt ren yerler dışındak  eğ t m kurumu yönet c l kler ne 
görevlend r lecekler bakımından, lg l  mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü 
tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak. 
 
 
Yönet c  olarak görevlend r leceklerde aranacak özel şartlar 
 
MADDE 10 – (Başlığı le b rl kte değ ş k:RG-6/7/2018-30470) 
(1) Müdür olarak görevlend r lecekler n aşağıdak  şartlardan en az b r n  taşımaları 
gerek r: 
 a) Müdür olarak görev yapmış olmak. 
 b) Müdür başyardımcısı olarak en az k  yıl görev yapmış olmak. 



 c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetk l  öğretmen olarak ayrı ayrı veya 
müdür başyardımcılığı dâh l toplam en az üç yıl görev yapmış olmak. 
 ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 
 
(2) Müdür yardımcısı olarak görevlend r lecekler n aşağıdak  şartlardan en az b r n  
taşımaları gerek r: 
 a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetk l  
öğretmen olarak görev yapmış olmak. 
 b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. 
 
(3) Yönet c  görevlend rmeler nde b r nc  ve k nc  fıkrada bel rt len şartları taşıyan adaylardan 
yüksek l sans veya doktora yapmış olanlara öncel k ver l r. 
(4) Öğrenc ler n n tamamı kız olan eğ t m kurumlarının müdürler  le bu kurumlar ve yatılı kız 
öğrenc s  bulunan eğ t m kurumlarının müdür yardımcılarından en az b r n n kadın adaylar 
arasından görevlend r lmes  esastır. 
(5) Karma eğ t m yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğ t m kurumlarının 
müdür yardımcılarından en az b r  kadın adaylar arasından görevlend r l r. 
(6) Fen l ses  müdürler n n matemat k, f z k, k mya veya b yoloj  alan öğretmenler  arasından; 
güzel sanatlar l ses  müdürler n n Türk D l  ve Edeb yatı, görsel sanatlar/res m veya müz k alan 
öğretmenler  arasından; sosyal b l mler l ses  müdürler n n Türk D l  ve Edeb yatı, tar h, 
coğrafya, felsefe, ps koloj  veya yabancı d l öğretmenler  arasından; spor l ses  müdürler n n 
beden eğ t m  öğretmenler  arasından; meslek  ve tekn k eğ t m kurumu müdürler n n okulda 
uygulanan meslek alanları t barıyla atanab lecek atölye ve laboratuvar öğretmenler  arasından 
görevlend r lmes  esastır. 
(7) Eğ t m kurumlarına atanacak öğretmenler le görevlend r lecek yönet c ler bakımından 
ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır. 
 
 


