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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 70693175/45.02/5987196 11.06.2015
Konu: Yönetici Atama

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 10/06/2015 tarihli ve 38772063-45.02-E.5931939 sayılı yazınız.
b) Millî Eğitim Bakanlığının 2015/13 sayılı Genelgesi
c ) 23/06/1985 tarih ve 18790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim

Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
ç) 11/05/1993 tarihli ve 54905 sayılı Onay ile yürürlüğe konulan Özel Öğretim

Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık Eğitimleri ile Sicil ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge.

İlgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.
Bakanlığımıza ataması yapılan öğretmenlerin adaylıklarının kaldırılması hususunda bir

takım tereddütler oluştuğu, bu tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak ilgi (b) Genelge
yayınlandığı; ancak Genelgenin (c) bendinin uygulanmasına ilişkin de tereddütler
yaşandığından bahisle Müşavirliğimiz görüşü istenilmektedir.

İlgi (a) yazıda da belirtildiği üzere ilgi (c) Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde,
“Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumundan
mezun öğretmen bulunmaması halinde dersin özelliğine göre uzman ve usta öğreticiler
görevlendirilebilir” denilmekle; öğretmen ile uzman öğretici arasındaki fark ortaya
konulmuştur. İlgililerin müracaatları sırasında verdikleri belgelerde çeşitli unvanlar adı
altında çalıştıkları görülmekte ise de, fakültelerin öğretmen yetiştiren kurumlarından mezun
olan, pedagojik formasyona sahip, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve fiilen öğretmen olarak
çalışanların hangi unvan adı altında çalıştığı belirtilmiş olursa olsun adaylığı kaldırıldıktan
sonra öğretmen unvanını kullanabileceklerdir.

Diğer yandan; kişilerin adaylıklarının kaldırılmasına ilişkin belgeler incelendiğinde,
adaylıklarının "aday öğretmen" sıfatıyla kaldırılmış olan kişilerin, öğretmenlik şartlarını
taşıdığı, fiilen öğretmenlik mesleğini icra ettikleri ve resmî okullarda görevli öğretmenler ile
aynı eğitimi aldıkları ve aynı sınavlara tabi tutuldukları anlaşılmakta olup; bu durumun, bu
kişilere müktesep hak sağlayacağı ve haklarına halel gelmemesi için "öğretmenlikte adaylığı
kaldırılmıştır" ibaresinin yeterli olacağı,
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İlgi (ç) Yönergenin 38 inci maddesinin üçüncü bendinde, “Adaylığının kaldırılması
teklif edilenlerin adaylıkları valilikçe kaldırılır.” hükmü yer aldığı belirtilmektedir. Bu
yetkinin diğer idari ajanlara devredilmeyeceği, dolayısıyla yapılan işlemlerin yetki yönünden
sakat olduğu düşünülmekle birlikte; idarenin iç işleyişine ilişkin olan bu yetki sorununun
hukukun genel ilkeleri, idari istikrar ve hukuki belirlilik ilkesi gereğince kişilerin aleyhine bir
durum yaratmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hayati CANKALOĞLU
1.Hukuk Müşaviri


