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Bu Duyuru: l7lo4/2015 tarihli ve 29329 sayrh Resmi Gazetede yayrmlsnarak yiiriirliige giren Milli Efitim
Bakanhlr Olrctmen Atama ve Yer Defiqtirme Yiinetmeligi hiikiimleri ile Talim ve Terbiye Kurutu
Bagkanftltntn 2010212014 tarihli ve 9 sayrh dfretmenlik Alanlan, Atama ye Ders Okutma Esaslarrna iliskin
Kurul Kararl esas ahnarak hazrrlanmtsttr.

Bu Duyuru kapsamlnda sadece Bakanhgtmtz resmi egitim kurumlarrnrn tigretmen kadrolannda giirev
yapanl.r batvuruda bulunabilir.

Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hiikm[ gegerlidir,

Bapvuruda bulunan adayrar Duyuruda ve ilgiri mevzuatta yer alan diizenremereri kabur etmis sayrhrlar.
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Bakanhlrmrzda kadrolu olarak gdrev yapan d[retrnenlerden adayhklan kaldrrrlmrg olmak

qartryla;

- Olrenimine uygun alanr drqrnda bir baqka alana atananlann,

- Olrenimleri birden fazla alana kaynak tegkil edenlerin,

- G6rev yaptr!r alan drgrnda bagka bir alana kaynak olan lisans diizeyinde yiiksekiilretim

bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Baqkanhllnrn 20.02.2014 tarlhli ve 9 sayrlr Ogretmenlik Alanlarr'

Atama ve Ders Okutma Esaslan ile eki gizelgeye gtire, rnezun olduklan yiiksekogretim

programrna gdre atanacaklan alanlara,

- Srnrf Olretmeni olarak g<irev yaprnakta iken Personel Gcncl Miidiirliilii ite Ogremen

Yetiqtirme ve Geliqtirme Genel Miidiirliilii koordinesinde gerqekleqtirilen 540 saatlik Zihin

Engelliler Srnrfr olretmenlili Elitim Programm bagarryla tamamlayanlarrn ise ijzel egitim

alanrna,

Alan deliqtirmek iizere bagwrulan altnacakttr.

Alan DeEiqikliEi iqlemleri agalrda yaprlan aglklamalar gergevesinde ve E. Baqvuru ve Atama

Takvimi'nde belirtilen siire igerisinde "0n Bagvuru" ve "Tercih ve Atama" olmak iizere iki

aqamada gergekleqtirilecektir.

1.

On e^+5vultt,

0n bagvurular (Birinci agama), E. Bagvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen siire

igerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "persone l.meb.gov tr" adrcslerindeki "Elektronik On

Bagvuru Formu" aracrhlryla yaprlacaktrr.

Lisans mezuniyetine balh olarak bagvuruda bulunacaklar deliqtirmek istedikleri alana

iligkin mezuniyet bilgilerini MEBBiS'e i5leteceklerdir.

6n baqvurular dncelikle elitim kurumu miidtirliigiince alan deligikliline esas belgeler

(lisans diplomasr, 540 saatlik Zihin Engelliler Srnrfr Ogretmenli!i Elitim Programt

Belgesi) dikkate ahnarak incelenecek ve uygun olan baqvurular onaylanacakttr.

Onaylanan Elektronik On Baqvuru Formunun iki adet grktrsr ahnarak bagwran ve egitim

kurumu miidiirliiliince imzalanacakhr. Qrktrlann bir ntishasl bagvurana verilecek, bir

niishasr elitim kurumunda muhafaza edilecektir.

Egitim kurumu miidiirliigiince onaylanan 6n baqvurular slrasryla ilge ve il milli egitim

miidiirliiklerince incelenecek ve uygun olan bagrurular sistem iizerinden onaylanacakttr.

A.

J.
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6. On bagvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" siirecinde tercih ba$vurusunda
bulunamayacaklardrr.

7. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak tegkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti
olanlar "On Bagvuru" siirecinde sadece bir alana bagvuruda bulunabilecektir.

8. Olretmen ve elitim kurumu y6neticilerinden diplomalannda yazrh yan alanlanna ya da
ayhk kargrh!r okutabilecekleri derslerin bulundulu alanlara gegmek isteyenlerin
bagvurulan ile mezuniyetleri itibarryla atanmalan Talim ve Terbiye Kurulunun
20.02.2014 tarihli ve 9 sayrh Karannda farkh bijliim mezunlannca ihtiyacrn
kargtlanamamast gartrna ba!h (ikinci tincelikli) olanlann bagvurulan kabul edilmeyecektir.

9. Halen elitim kurumu ydneticisi olarak gorev yapanlar alan deligiklili yapmak tizere
baqvuruda bulunabileceklerdir.

10. Selguk Universitesi Mesleki Elitim Fakiiltesi Anaokulu ogretmenli!i programr ile eocuk
Geliqimi ve Efiitimi Programrnrn birbirine eqdeler oldulu 0g.07.2004 tarihli
Yiiksekdlretim Yiiriitme Kurulu karannda belirtilmiq olup bu husus yargr karan gereli
gegerlili!ini devam ettirdilinden Setguk Universitesi Mesleki Elitim Fakiiltesi Anaokulu
ogretmenligi B<iliimti mezunu olretrnenlerin Qocuk Geligimi ve Elitimi alanr iqin
yaptlklan baqvurular kabul cdileccktir.

ll. Yurt drsrnda gorevlendirilenler ile aylrksrz izinli olan <ifretmenlerden yurt drgr g6rev
siiresi veya izinlerinin 30.09.2022 tarihine kadar sona erecelini belgelendirenler, diler
qartlan da tagrmalarr kaydryla alan degigikligi baqvurusunda bulunabilecektir.

12. Bagl'ru onay si.irecine iligkin i9 ve iqlemlerden, okul, ilge ve il milli egitim
miidiirliiklerinde gdrevli personel birlikte sorumlu olacaktrr.

13. Alan deliqikligi siirecinin salhkh yiiri.itiilmesi bakrmrndan on bagwrulann )ukarrda
yaprlan agrklamalara uygun olup olmadrlr dnem arz etmektedir. Bu nedenle aQrklamalara
uygun olmayan dn bagvurular okul, ilge ve il milli elitim miidiirliiklerince reddedilecektir.

It. KON t'U\,t {\LARtN BELiRt.t:Nilt;si

l. Olretmen ve egirim kurumu yrincicilerinin tercihinc agrlacak alanlar ve kontenjanlar,
(spor liselerinin beden egitimi, giizel sanatlar liselerinin miizik ve gdrsel sanatlar alanlan,
bilim ve sanat mcrkezlcri, halk elitimi merkezlcri ilc iizel program ve proje uygulayan
egitim kurumlan harig) alanlar itibarryla iilke genelindeki iiEretmen ihtiyacr ve Bakanlltn
olretmen atamastna iligkin planlamasr dikkate ahnarak belirlenecektir.

C. TliltciH ve A.f ,,\ it{A

l. Alan deligiklili on bagwrusu onaylanan ve gegmek istedifi alanda gdrev yaphlr ilde
kontenjan belirlenen rilretmen ve elitim kurumu y<ineticileri, "Tercih ve Atama" siirecine
iligkin belirlenen takvim siiresi igerisinde "Elektronik rercih Formu" aracrhlryla sisteme
yansrtflacak eEitim kurumlarl arasrndan il iginde en fazla 2s (y,j.ml beg) elitim kurumu
tercihinde bulunabileceklerdrr.
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Yirmi beg (25) elitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih drgr seqenek olarak;
"Tercihlerim drqrnda kadromun bulundulu ilgc igerisinde atanmayl istiyorum.",
"Tercihlerim drgrnda il iqerisinde atanmayr istiyorum.", " Tercihlerim drgrnda atanmayr

istemiyorum." segeneklerinden birini mutlaka igaretleyeceklerdir.

Tercih baqvurulan sadece baqwruda bulunanrn kadrosunun bulundulu egitim

kurumu/kurum mi.idiirliigiince onaylanacak, Tercih Formunun iki adet glkhsl allnarak

baqvuran ve egitim kurumu miidiirliiliince imzalanacaktrr. Qrktrlann bir niishasl

bagrurana verilecek, diler ntishasr elitim kurumunda muhafaza edilecektir.

Mezuniyetleri itibarryla birden fazla alana atanma hakkrna sahip olanlar ile birden fazla

lisans mezuniyeti olanlar "On Bagvuru" stirecinde (birinci aqama) hangi alana atanmak

istediklerini belirtmig iseler tercih siirecinde (ikinci aqama) o alana bagwru
yapabileceklerdir.

17 .04.2015 tarihli ve 29329 sayth Resmi Gazetede yaytmlanan Milli Egitim Bakanltlt

Ogretmen Atama ve Yer Degigtirme ydnetrnelilinin "Hizmetin geregi olarak

yaprlabilecek yer defigtirmeler" baqhkh 50 nci maddesinin ikinci fikrastnda; "Salhk
durumu harig olmak iizere, haklannda yaptlan adli ve idari sorugturma sonucunda g6rev

yerleri; il drgrna deligtirilenler daha,ijnce gdrev yaptrklarr ile, il iginde deligtirilcnler daha

dnce g<irev yaptrklan ilqeye, ilge iginde deligtirilenler ise daha <ince g6rev yaptrklarr

egitim kurumuna aradan i.ig yrl gegmeden atanma istelinde bulunamaz." denildilinden
alan defiqiklili tercih bagvurulartntn onaylama iqlernlerinde antlan madde hiikmti dikkate

ahnacaktrr.

Atama iqlemleri, bagvurusu onaylananlann tercihleri de dikkate altnmak suretiyle hizmet

puanr iistiinlii[iine giire yaprlacaktrr. Hizmet puanlannrn hesabtnda alan deligikligi tin
bagvurusunun son giinii esas ahnacakttr. Hizmet puanlanmn egit olmast durumunda

srrasryla dlretmenlikteki hizmet siiresi fazla olana, olretmenlile daha once baglayana

dncelik verilecek, eqitlilin devamr halinde ise atanacak dgretmen bilgisayar kurasr ile

belirlenecektir. Olretmenlikte hizmet siiresinin hesabrnda alan degigikli[i 6n

bagwrusunun son giinii esas altnacak olup bu siirelere Bakanhlrmrza ballt resmi egitim

kurumlannda kadrolu ve 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesi

kapsamrnda srlzleqmeli statiide gegen si.ireler d6hil edilecektir.

Sonuglar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

c. DieER Hr,]SUST.AR

l. 0n bagvurulan incelemek/onaylamak/reddetmek iizere il milli egitim miidiirliiklerinde

birim amirinin (il milli elitim miidiir yardrmcrs/gube miidiirt) baqkanltltnda komisyon

kurulacaktrr.

2, Elektronik On Bagvuru Formu ve Elektronik Tercih Fonnu haricinde veya siircsi drqrnda

yaprlan, okul, ilge ve il milli egitim miidiirliiklerince onaylanntamtg olan. atama alanr ve

mezun oldulu yiiksekdgretim programr yanhg girilcrek yaprlan bagvurular ile baEwru

gartlannr tagrmadrlr hdlde gergele aykrrr belgeyle ya da evrakta tahrifat yaparak, gergek

durumunu gizleyerek yaprlan baqvurular ve buna balh gergekleqtirilmig fiim iglemler

gegersiz sayrlacakttr.
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-J. EEitim kurumu ydneticilerinden g6revli olduklan egitim kurumunda iilrenimleri itibanyla
gegebilecekleri alanda bog norm kadro bulunmasr, bu alandaki boq norm kadronun tercihe
agrlmasr ve elitim kurumu y,iineticisi tarafindan tercih edilmesi durumunda hizmet puanr
iistiinli.ifiine gtire alan deligikligine hak kazananlarrn yrineticilik gtirevleri iizerinde
brrakrlarak alan deliqikliIi iglemleri gergekleqtirilecektir. Kadrolannrn bulundulu elitim
kurumu drqrndaki diler egitim kurumlannr tercih cderek alan deligikliline hak kazanan
ydneticilerin ise ydneticilik g6revleri sona erecektir.
Kadrolan okul ve kurumlarda olup Bakanhlrmrzrn merkez ve merkeze balh tagra

teikilatrnda gegici gorevlendirilen dlretmenlerden alan degiqikligi gergekleqtirilenlerin
gegici gcirevlendirmeleri sona erdirilerek yeni gtirevlerine baglamalarr sallanacaktrr.
Alan deligiklili gergeklegtirilen olretmenlerin alan degigiklikleri iptal edilmeyecektir.
Ancak gerekli $artlan ta$rmadrgr sonradan anlaqrlanlann alan degigikli!i iptat edilecektir.

D. TEI}I,iGA:T VE COREVT: BASI,A}IA

Alan deligikli!i iqlemi yaprlan tilretmenlerin kararnameleri Bakanhlrmrzca sistem
iizerinden il milli elitirn mi.idiirliiklerine, il milli elitim miidiirliikleri tarafindan da ilgili
okul/kurum miidi.irliiklerine grinderilecektir.
Alan deligiklili iqlemi gergekleqen ogretmenlere okul/kurum miidiirliiklerince tebligat
yaprlacak ve tebligata iligkin belge okul/kurum miidiirliiklerinde muhafaza edilecektir.
Aynlma ve baqlama iglemleri E. Bagvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen tarih itibanvla
gergeklegtirilecektir.

E. BA$VURU vE A:t'AttA'I'AKVilvti

Personel Genel Miidiirliifii

/t

Agamalar Yaprlacak Ig ve iglemler Tarih

Birinci Aqama

(0n Bagwru)

Adaylarrn On Baqvurulannrn Sistem Uzerinden
Ahnmasr

7-ll $ubat2022
Yaprlan On Bagvurulann incelenerek Elitim
Kurumu, ilge ve il Milli Elitim Mi.idtirliiklerince
Sistem Uzerinden Onaylarunasr vcya
Reddedilmesi

lkinci Aqama

(Tercih ve

Atama)

(Ayrrlma ve

Baqlama)

Tercih Baqvurulannrn Ahnmasr ve Elitim
Kurumu Miidiirlijklerince Onaylanrnasr

2l-25 $ubat2022

Atamalar I Mart 20Zz

G<irevden Ayrrlma ve G<ireve Baqlama Iglemleri 17 Haziran 2022 Tarihi itibanyla
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