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       Kurumların başarılı olması; kurum amirlerinin kendi çalışanlarına, kişisel   yeteneklerini 
sergileyecekleri çalışma iklimini sağlamaları ile mümkündür. Olumlu çalışma ortamı 
onların kariyer gelişimlerine yardımcı olacaktır.

     Eğitim çalışanlarına düşen en önemli görev; Kişisel enerjileri en üst seviyede kullan-
masını öğrenmek ve edinilen bilgileri bir takım ruhu içerisinde hayata geçirmek olmalıdır.

      Yöneticilere düşen görev ise;
   Çalışanın  enerjisini yaptıkları işe yansıtmasını sağlamak, gerektiğinde onu motive  
etmek ve ödüllendirmektir. Milli Eğitim Çalışanlarını Ödüllendirme Kriterlerini, okul 
müdürlerimizin  ve öğretmenlerimizin önerilerini de dikkate alarak belirledik. Eği-
tim  ve öğretimde fiziki açıdan yeni binalara, dersliklere, en modern ders araç ge-
reçlerine sahip olunsa da asıl olan öğretmenlerin idealistliğidir, öğretmenlerin  
kendilerini  mesleklerine adanmışlıklarıdır, öğretmenlerin coşkusudur ve öğret-
menlik aşkıdır.    Öğretmenler ve okul yöneticilerin de bu aşkı, bu yangını başlata-
cak küçük kıvılcımlardan bir tanesinin de ödüllendirmeler olduğuna inanıyoruz.  
 
            Ödüllendirme kriterlerimiz; ölçülebilir, az bir gayretle ulaşılabilir, açık, şeffaf ve somuttur.   
Çalışkanlık ile monotonluğa/atalete eşit davranmak bizatihi çalışkanlığa bir kötülüktür. 
İlerlemek için mutlaka gayretin, çabanın yanında olmamız gerekir. Bu doğrultuda İlçe  
Milli Eğitim Müdürümüz tarafından eğitim çalışanlarımızın da katılımıyla hazırlanan 
“Eğitim Çalışanları Ödül Kriterleri”; çalışan personelin motivasyonu için yapılan bu 
çalışmaların bilimsel arka planı vardır.

   Yapılan bu çalışmada emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

               20.12.2017
                    Dr. Mustafa ÖZARSLAN
                                         Kaymakam
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T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

KADIKÖY EĞİTİM ÇALIŞANLARI 
PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç
 Madde 1:  
 a.Bu Yönergenin amacı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi  

okul/kurumlarda emsallerine göre daha başarılı çalışmalar ile eğitim-öğretimin niteliğini 

geliştirecek faaliyetler ve uygulamalar yapan personellerin ödüllendirilmesine ilişkin esas 

ve usulleri düzenlemektir.

 b.Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinip, toplumun ihtiyaç duyduğu çalışanların  

yetiştirilmesine katkı sağlamak.

 c.Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesine katkı sağlamak.

 Kapsam 
 Madde 2:  
Yönerge, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okul/kurumlarda yürütülen 

eğitim – öğretim faaliyetleri ile ilgili gelişme sağlayan uygulamaları gerçekleştiren per-

sonellerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 Dayanak 
 Madde 3:  
Bu Yönerge, Mart 2013 tarihli 2666 sayılı Tebliğler Dergisi Milli Eğitim  Bakanlığı   

Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge, 

25.8.2011tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, 10.07.2009 tarihli ve 27284 sayılı Millî Eğitim Temel  

Kanunu, 05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 18.2.1997 tarihli ve 

22909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 13.09.2014 tarihli ve 

29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde: 122 (Değişiklik 25.02.2011 

tarih 27857 Sayılı Resmi Gazete) hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
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 Tanımlar   
 Madde 4:
 Bu yönergede adı geçen:

İlçe Kaymakamlığı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Yönetici

Öğretmen
Personel

Yönerge

Ödül

Okul ve Kurumlar

Değerlendirme Komisyonu

:
:
:

:
:

:

:

:

:

Kadıköy Kaymakamlığı                  
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe şube müdürlerini, okul müdürlerini,  
müdür başyardımcılarını ve müdür yardımcılarını,
Resmi okul/kurumlarda çalışan öğretmenleri,
Şef, Bil. İşletmeni, V.H.K.İ, Memur, Programcı,  
Tekniker, Hizmetli vb.
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün  
Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine  Dair Yönergesini,
Bu   Yönergede   belirlenen   ölçütlerde   başarılı   olan 
personelleri takdir ve teşvik etmek amacıyla verilen 
Başarı Belgesini,
Kadıköy İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan tüm 
resmi okul ve kurumları,
İlçe   Milli   Eğitim Müdürlükleri   bünyesinde   kurula-
cak İlçe Milli Eğitim  Müdürü başkanlığında iki şube 
müdüründen müteşekkil olan komisyonu ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Temel İlkeler   
 Madde 5: 
 Ödül süreci aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür.
 a. Yönergenin ön gördüğü uygulama Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

 tarafından yerine getirilir.          

 b. Ödüllendirme sürecinde; güvenirlik, ölçülebilirlik, nesnellik, şeffaflık,  

 objektiflik, genellik, fırsat eşitliği ve sürdürülebilirlik esastır.   

 c. Ödüle başvurunun ilgili tarafından yapılması esas olmakla birlikte, ilgili amir de  

 teklif ya da yönlendirmede bulunur.         

 d. Uygun şartları taşıyıp başvuruda bulunmak isteyen personeller  

 okul/kurum yönetimine başvuruda bulunurlar.
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 e. Ödül:

  1. Okul/kurumdaki personellere eğitim-öğretimde gelişme sağlayan  

  çalışma ve uygulamalar yapma bilinci kazandırmaya,

  2. Personellerin bireysel becerilerini, fedakârlıklarını ve özverilerini ön  

  plana çıkararak örnek olmaya,

  3. Eğitim-öğretimde gelişme sağlayan faaliyeti veya uygulamayı  

  yapan bütün personelleri, kriterlere göre ödül almak suretiyle, ortak aklı  

  kullanmayı teşvik etmeye,

        

                    4. Eğitim-öğretim   faaliyetlerinde;   sürekli   geliştirme   ve   iyileştirmeye,     

  verimliliği artırmaya, eğitim-öğretimde gelişme sağlayan uygulamaları yay 

  gınlaştırmaya, desteklenmesi gereken alanları ön plana çıkararak eğitime  

  katkıda bulunacak çalışmalara imkân sağlamasına yöneliktir.

 f. Kriterler, okullararası fırsat eşitliği olacak şekilde, personellerin özveriyle  

 okulun/kurumun gelişmesine katkı sağlayacak sonuçlar üretmesine yöneliktir.

 g. Kriterlerin belirlenmesinde; eğitim-öğretimi geliştirmesi, faaliyetlere katkı  

 sağlaması ve çalışanları teşvik edici olması dikkate alınmıştır.

Değerlendirme Komisyonlarının oluşturulması
Madde 6:
 a. Komisyon, ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında görevlendireceği 2 (iki) 

şube müdüründen oluşur.

 b. Değerlendirme Komisyonuna seçilen üyeler bir yıl süreyle görev yapar.

 c. Değerlendirme Komisyonu her eğitim-öğretim yılı başlangıcı olan Eylül ayı 

içerisinde kaymakamlık makamının oluru ile oluşturulur.

 d. Değerlendirme yapılan eğitim-öğretim yılı içerisinde komisyon üyeleri arasın-

da yapılan her türlü değişiklik için kaymakamlık makamının oluru alınır.
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Temel Esaslar ve Ödüllendirme İşlemleri 
 Madde 7:  
Ödüllendirme süreci, aşağıda belirtilen işlemler çerçevesinde yürütülür.

a. İlçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmi okul ve kurumlardaki Genel İdari 

Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan perso-

nel bu Yönergede belirtilen ölçütlere dayalı okul müdürlüğü tarafından ilçe milli eğitim 

müdürlüğüne teklif edilebilir.

b. Bu yönerge ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren yapılan çalışmalar 

değerlendirmeye alınır.

c. Kaymakamlık makamı uygun gördüğü personele “Kadıköy İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Okul/Kurum Personelleri Performans ve Ödül Değerlendirme Kriterlerine” 

bağlı kalmaksızın ayrıca ilgili mevzuatına göre “Başarı Belgesi” verebilir.

d. İlçe Milli Eğitim Müdürü uygun gördüğü personele Okul/Kurum Personelleri Per-

formans ve Ödül Değerlendirme Kriterlerine” bağlı kalmaksızın, ilgili mevzuata göre Kay-

makamlık Makamına başarı belgesi teklifinde bulunabilir.

e. Okul Müdürlüğü “Başarı Belgesi” verilmesini uygun gördüğü personeli üst yazı ile 

ilçe milli eğitim müdürlüğüne teklif eder. İlçe milli eğitim müdürlüğünde kurulacak komi-

syon, Tablo-1’deki verilere göre değerlendirme yapar ve kaymakamlık makamına sunar.

f. Okul/kurum personelleri  ödül yönergesi değerlendirme kriterlerinin

(Tablo1) puan değerleri farklı olup, toplamda 10 puan alan okul/kurum personellerine 

başarı belgesi verilir.

g. Belgeye dayalı olmayan hiçbir başvuru puanlama veya değerlendirmeye alınmaz.

h. Aynı belgeyle ikinci defa ödül alınamaz.

i. Ödül değerlendirmelerinde istenen belgelerden aynı alanda sadece en yüksek 

puana sahip olan belge değerlendirmeye alınır.

j. Değerlendirme Komisyonu yönergedeki ölçütlere göre sunulan belgelerin uygun-

luğuna karar verir.

k. Çalışmanın sonucu, değerlendirme komisyonu üyelerince imzalanan bir tutanakla 

(EK-3 veya EK-4) teklifi yapan okul/kurum müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir.

l. Ödüller, değerlendirme yapılan eğitim-öğretim yılında (ders yılının ilk gününden bir 

sonraki ders yılının ilk gününe kadar) alınan belgelere dayalı olarak verilir.

m. Değerlendirme komisyonunun hazırladığı ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun 

gördüğü teklifler Kaymakamlık Makamına sunulur.

n. Son 3 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olan, öğretim yılında devam eden 

soruşturması bulunmayanlar teklif edilebilecektir.

o. Yönergeye göre her personel her teklif döneminde bir olmak üzere bir eğitim-öğre-

tim yılında en fazla iki başarı belgesi alabilir.
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 Madde: 8
 Teklif, Değerlendirme, Ödül Törenleri 
 Değerlendirme yapılan eğitim-öğretim yılı için okullarda görev yapan personeller 

için okul müdürlükleri aşağıdaki takvim doğrultusunda tekliflerini sunacaklardır.

tim yılında en fazla iki başarı belgesi alabilir.

 1. Bu yönerge ilçe milli eğitim müdürlüğü Genel Ağ (web) sayfasında yayım-

landığı tarihten itibaren teklif süreci başlar.

 2. Okul idaresi, okul/kurumlardaki personellerin ödül kriterlerine uygun  olarak 

yaptıkları eğitim - öğretimde gelişme sağlayan çalışmalarla ilgili hazırlanan belge ve 

çalışmaları da ekleyerek yukarıdaki tabloda belirtilen teklif dönemlerinden herhangi 

birinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne Başarı Belgesi verilmesi için teklifte bulunur.

 3. Okul/kurum müdürleri, kendi belgelerini ve kriterlerle ilgili onaylı okul istatis-

tikî bilgilerini hazırlayarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne, kendilerine Başarı Belgesi ver-

ilmesi için başvuruda bulunur.

 4. Kaymakamlık Makamı tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilen per-

sonelin belgesi okul müdürlüğünün organize edeceği bir ödül töreniyle İlçe Kaymakamı 

ve/veya İlçe Milli Eğitim Müdürü/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü tarafından ilgili personele 

verilir.

 5. Başarı Belgesi ile ödüllendirilen personeller ilgili Genel Ağ (Web) sayfaları ve 

yerel basın aracılığı ile ilçe halkına duyurulur. Ayrıca  çalışmaları  tüm ilçemizi ilgilendird-

iği ve meslektaşları tarafından bilinmesi gerektiği değerlendirilen Başarı Belgesi sahipleri, 

çalışmaları ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 

başarılı çalışmalar yapanlar örnek teşkil etmesi bakımından tüm çalışanlara duyurulur, 

basınla paylaşılır.
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Görev ve Sorumluluklar
 Okul/Kurum Müdürünün Görevleri   
 Madde 9:
  a. Kaymakamlık Makamının Onayı ile uygulamaya konulan Yönerge 

ve “Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Personelleri Performans ve Ödül 

Değerlendirme  Kriterleri”ni  görev yerindeki bütün personellere düzenlenecek bir kurul 

toplantısı ile ilan etme,

b. Bu süreçte personellere  her türlü rehberlik, danışmanlık hizmetlerini verme,

c. Yıl boyunca Madde-8’deki planlama doğrultusunda ilgili komisyonla birlikte faali-

yetleri takip etme,

d. “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilmesini istediği personellerini Madde- 8 de belirtilen 

“Teklif Dönemleri” içerisinde teklif etmek,

e. Teklifi yapılan her personel için bir dosya hazırlamak ve ilgili belgelerle teklifi yap-

mak,

f. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurum Personelleri Performans ve Ödül 

Değerlendirme Kriterleri Madde-5 de belirtilen ilkeler doğrultusunda hareket etmek,

g. Okul/Kurumda mümkünse öğrencilerin katıldığı geniş katılımlı ödül töreni düzenle-

mek, ödül alanlara konuşma imkânı sağlamak,

h. Değerlendirme Komisyonunun belirlediği sonuçları, ilgililere duyurma ve Genel Ağ 

(web) sayfasında yayınlama, kriterlere uymayan çalışmaları belge ve sebepleriyle ilgilil-

ere bildirmekle görevlidir.

 İlçe Milli Eğitim Müdürünün Görevleri   
 Madde 10:
İlçe Milli Eğitim Müdürleri,  değerlendirme sürecinin sorumlusu ve başkanıdır. Bunun 

yanında;

a. Ödül sürecini yönetmek,

b. Değerlendirme komisyonunu kurmak, görevlendirmesini ve planlamasını yapmak, 

bu süreçte

okul müdürlerine her türlü rehberlik, danışmanlık hizmetlerini vermek,

c. Değerlendirme Komisyonunun belirlediği ödül tekliflerini Kaymakamlık Makamının 

takdirine sunmak,

d. Kaymakamlık Makamı tarafından verilen ödülleri ilgili okul/kurumlara ilan etmek,

e. Kaymakamlık Makamı tarafından verilen ödülleri Genel Ağ (web) sayfasında yayın-

lamak, kriterlere uymayan çalışmaları belge ve sebepleriyle ilgililere bildirmek,

f. Gerekli görüldüğü takdirde ödül törenini düzenlemekle görevlidir.
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 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Komisyonunun Görevleri  
Madde 11:  
Değerlendirme Komisyonu her eğitim-öğretim yılı başlangıcı olan Eylül ayı içerisinde 
Kaymakamlık Makamının oluru ile ilçe milli eğitim müdürü başkanlığında aşağıdaki iş ve 
işlemleri yürütür.
a. Seçildiği eğitim-öğretim yılı için yapılan başvuruları yönergede belirtilen takvim 
(Madde- 8) ve kriterler çerçevesinde incelemek, yürütmek ve karara bağlamak,
b. Bilgisayar ortamında ödül defterini düzenlemek, verileri işlemek ve çıktı alıp imza-
layarak ilçe özlük birimine iletmek,
c. Eğitim-öğretim yılı sonunda bir önceki yılın kazanımlarına göre yönergeyi incele-
mek, okul/kurumlardan ve personellerden yönergenin uygulanması esnasında meydana 
gelen aksaklık/öneri vb. almak.
d. Değerlendirme esnasında tereddüt edilen hususları karara bağlamak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem Bölümünün Görevleri 
Madde 12:  
a. 18.01.1995 tarih ve 22175 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 8. Maddesi ile 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı 
resmi gazete gereği aşağıdaki iş ve işlemleri yürütmek,
b. Komisyon tarafından hazırlanan ve imza altına alınan ödül defterine göre persone-
lin ödülleri ile ilgili belgeleri hazırlamak,
c. Özlük dosyalarına ve elektronik sisteme işlemek ve ilgililere duyurmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Ödül Kriterlerinin Düzenlenmesi,   
Yürürlük ve Yürütme Ödül Kriterlerinin Düzenlenmesi  
Madde 13:   
Her yıl, bir önceki yılın ödül yönergesi incelenerek kriterlere ilaveler yapılabilecektir.Okul-
lar, Yönerge ile ilgili varsa değişiklik önerilerini Değerlendirme Komisyonuna ileteceklerdir.

Yürürlük
Madde 14:   
a. Bu Yönerge, Kaymakamlık Makamından alınacak onayda bulunacak olan tarih ve 
sayı ile yürürlüğe girer.
b. Yönerge yayımı tarihi itibarı ile okul/kurum müdürlüklerince en geç 15 iş günü 
içerisinde ilgili bütün personellere imza karşılığı tebliğ edilir. Okul/kurum yöneticileri 
Yönergenin tanıtılmasından birinci derecede sorumludurlar.

Yürütme 
Madde 15: 
a. Bu Yönerge hükümlerini Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yürütür. 
b. Bu Yönergeyi, Kaymakamlık Makamının Oluru ile Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yürürlükten kaldırabilir.
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OKUL/KURUM 
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ 

ÖDÜLLENDİRME
KRİTERLERİ EKLERİ

EK-1: Okul Teklif Yazısı

EK-2: Teklif Edilen Personel Bilgi Formu

EK-3: Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Olumlu) 

EK-4: Değerlendirme Komisyonu Tutanağı (Olumsuz) 

Ek-5: Çalışan Öneri Formu
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