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ÖNSÖZ

‘Toplam Kalite’ anlayı!ının zorunlu kıldı"ı ‘yöneti!im’ tarzı, liderlik ve organizasyon kabi-
liyetiyle kurumların ba!ındaki yöneticilerin önemini daha fazla artırmı!tır. Bilgi, kültür ve 
yetenek kazanmayı ve kazandırmayı amaçlaması hususiyetiyle hassas ve millî bir mesele 
olan e"itim faaliyetinde, kalite ve niteli"e özen göstermek, hayati bir mesele sayılmalıdır. 
E"itimin her a!aması özel bir çaba ve hassasiyet gerektirir. Ö"renci ve ö"retmen seçimin-
den müfredata, fiziki imkânlardan yönetim kadrolarına kadar tüm unsur ve kademelerin, 
birbirinin ba!arısını artıracak !ekilde uyum içinde olması gerekti"ini söylemeye bile gerek 
yok. En önemli araç ve amacı bakımından malzemesi do"rudan do"ruya insan olan bu 
faaliyette hiçbir unsur göz ardı edilemez. E"itimde ba!arı, her unsur ve elemanın en yük-
sek düzeyde sürece katılmasıyla sa"lanır. #!leyi!in bir a!amasında görülen aksama di"er 
a!amaları da olumsuz etkiler. Sürecin sa"lıklı, verimli i!lemesinde yönetim ve yönetici 
anlayı!ının, ö"renci ve ö"retmen e"iliminin, aile beklentilerinin ayrı ayrı katkısı vardır. Bu 
bütüncül yakla!ımla ortaya konan idare biçimini ‘yöneti!im’ kelimesiyle açıklıyoruz. 

Her bir unsurun katkı ve katılımını sisteme dâhil etme noktasında okul müdürü ve yar-
dımcılarının görevi büyüktür. Yöneticilik, öncelikle insanın yaptı"ı i!i adanmı!lık ölçüsünde 
sevmek, i!ini bilgi ve a!kla yapmakla hak edilir. Sonra millet olarak yüklendi"imiz yeni 
misyon ve yöneldi"imiz yeni ufuklar, ba!ında bulundu"umuz kurumu, aile sıcaklı"ı içinde 
geli!tirmeye dönük çabalarla öne çıkan yöneticili"i zorunlu kılmaktadır. Lider özelli"ine 
sahip olması gereken bir ki!i olarak yönetici, üst düzey ba!arı elde etmek için kurumsal 
bilgi ve bireysel yeteneklerini avantaj olarak kullanma becerisi göstermelidir. 

Yüksek idealleri olan hiç kimse, son tahlilde geçici olan makamları çe!itli psikolojik açık-
lamaları olabilecek ki!isel hırs ve ihtirasların tatmin yeri gör(e)mez. Yanlı!lıktan da öte 
hastalıklı sayılabilecek bu tür alı!kanlıkların, paylarına dü!tü"ü oranda milletin zararına 
sonuçlar do"urdu"unu geçmi!teki kimi acı tecrübelerle ya!amı!ızdır. Kaldı ki, yönetimde-
ki aksama ve yanlı!lıklar sistemin verimli olabilecek ba!ka unsurlarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. O makamlar ve orada ifa edilecek görevler ulvîdir. Biz bu temel saikler-
le, e"itim davamıza, e"itim içinde de yönetim kademelerine millî, insani hassasiyetlerle 
yakla!ıyoruz. E"itimci ve yönetici kadroların evvela onlara emanet edilen çocuklarımıza, 
sergiledikleri davranı!larla örnek olmaları gerekti"ine inanıyoruz. Örnek bir nesil, örnek 
ö"retmen ve yöneticiler elinde biçimlenecektir. Sonuçta inançları, umutları, beklentileri, 
idealleri ile bir gelecek büyütüyor, bir gelecek in!a ediyoruz. 

Medeniyetimizin ahlâk ve irfan köklerinde yükselen yeni, güçlü Türkiye idealini canlı al-
gılarla ya!amayı ve ya!atmayı önemseyen ve önceleyen, kuruldu"u günden bu yana üye-
lerine hizmet üreterek büyümeyi temel ilke haline getirmi! olan sendikamız, üyelerinin 
her alandaki ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret etmi!; kültürel ve akademik sendikacılık 
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kapsamında üyelerinin mesleki geli!imine katkıda bulunmak adına bugüne kadar Gö-
revde Yükselme ve Unvan De"i!ikli"i sınavlarında, Okul Müdür ve Müdür Yardımcılı"ı 
sınavlarında, $ube Müdürlü"ü sınavlarında Aday Ö"retmenler için yapılan sınavlarda 
kitaplar bastırarak, modüller hazırlayarak, deneme sınavları yaparak, uzaktan e"itim 
merkezleri kurarak her zaman üyelerinin yanında yer almı!tır.

Bu dayanı!ma ve hizmet anlayı!ının son ürünü Milli E"itim Bakanlı"ı E"itim Kurum-
larına Yönetici Seçme Sınavı Hazırlık Kitabımızı siz üyelerimizin istifadesine sunmu! 
bulunuyoruz. Bu, bizim yardımla!ma ve dayanı!mayı öne çıkaran hizmet sendikacılı"ı-
mızın gere"idir. Kitabın her a!amasında özveriyle çaba gösterip katkı veren tüm arka-
da!larıma te!ekkür ediyor; E"itim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girecek tüm 
üyelerimize ba!arılar diliyorum.

         Ali YALÇIN

     E"itim-Bir-Sen ve Memur-Sen
                   Genel Ba!kanı
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SUNU$

Hem Türkiye hem Dünya, uluslararası ve ulusal konjonktürden kaynaklanan çok hızlı ve 
zorlu bir de"i!im sürecinden geçiyor. Bu de"i!imin ana eksenlerini özgürlük, e!itlik ve 
adalet talepleri olu!tururken, E"itim-Bir-Sen, bu taleplerin kavile!mesi ve kökle!mesi 
için hem toplumsal alanda hem de çalı!ma hayatı alanında üzerine dü!en misyonun ve 
sorumlulu"un gereklerini bihakkın yerine getirmeye gayret ediyor. 

Gerçek örgütlenme, hem özlük hakları hem de de"erler sendikacılı"ı mücadelesini birlikte 
yürütmektir ve E"itim-Bir-Sen’in bütün çabaları bu temel hakları muhafaza etmeye, daha 
da ileriye ta!ımaya yöneliktir. Bu yüzden E"itim-Bir-Sen’in üstlenmi! oldu"u sendikal 
misyon ve yürüttü"ü çalı!malar tarihe not dü!mek adına çok önem arz etmektedir. E"er 
bir sendika, sendikal mücadeleyi ve faaliyetleri anlamlı ve ba!arılı kılan nitelikli insan 
kayna"ından ve nitelikli yakla!ımlardan yoksunsa, büyüklü"ünün de hiçbir anlamı yoktur. 
Bu bakımdan nitelik; hak merkezli, özgürlük merkezli, insan merkezli olmak zorundadır. 

Sendika olarak, bu amaçlarla, çalı!ma hayatı içinde üyelerimizin ve tüm kamu görevlilerinin 
e!itlik, adalet, liyakat ve hak temelli bir kariyer planlaması yapmasına, mesleki bilgi ve 
becerisini artırmasına, nitelikli bir insan kayna"ı olu!turulmasına katkı sa"lamak için 
çalı!malarımızı hızla devam ettirmekteyiz. 

Elinizdeki bu kaynak kitap, Millî E"itim Bakanlı"ı E"itim Kurumlarına Yönetici Görevlen-
dirilme Yönetmeli"i kapsamında Okul ve Kurum Müdür/Müdür Yardımcılı"ı sınavı için ha-
zırlanmı!tır. E"itim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Duyurusu ve Görevlendirmeye 
ili!kin takvim yayınlandıktan sonra olu!turdu"umuz profesyonel yazım ve uzman ekibi-
mizin titiz çalı!ması sonucu ortaya çıkan bu kaynak kitap, yönetici adayı arkada!larımıza 
yardımcı olmak amacıyla, sınavın kapsamına, soruların yapısal özelliklerine uygun olarak 
hazırlanmı!tır. 

Üyelerimizin sınava hazırlık sürecini en etkili !ekilde de"erlendirmelerine yardımcı 
olmak amacıyla sınavın kapsamına uygun olarak hazırlanan bu kitabın yayına hazır hale 
gelmesinde eme"i geçen mevzuat ve kitap yazım komisyonuna te!ekkürlerimi sunuyor, 
sınava hazırlanan üyelerimize ba!arılar diliyorum.

               Hasan Yalçın YAYLA
                         Genel Ba!kan Yardımcısı




