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DAĞITIM YERLERNE

İlgi: nakanlığımız insan Kaynakları Genel Müdilrlüğüntin |9l02l2018tarihli ve 3511191 ve

3529941 sayrlr yazılarr.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlanna 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Göİevleri Hakkında Kanun Hiikmünde Kararnamenin Ek 4 iincü maddesine göre

65İ sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 iincü maddesinin (B) fikrası kaPsamında a|an|ar

bazında sözleşmeli öğretmen atamasr yapılacaktır.

Başvurular, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyrrusu ekinde Yer alan

Ek 4 Takvim çerçevesinde alınacaktır.

Bilgilerinizi ve ekte gönderilen duyuru doğrultusunda gerekli tedbirlerin alrnmasınr

rica ederim.

Halil KARAPINAR
Vali a.

İl vıilli Eğitim Müdür yardrmcrsr

Ek: BakanlıkYazı|an ve Duyurusu (14 sayfa )

Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdtirlüğü)

@ıe lnzalanmştır. h,ş.ıi"r.uı."o.grtlffiioo"n 13bl2oos-:ıOr- 97 d3ı,, kodu ile teyit edilebiliı



SÖZLEşMEıİ ÖĞnnrıvır,ışrİĞu, BAşwRu vE ATAMA DUyURUsu

Bakanlığım ıza bağ.lı örgün _ve yaygln. eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının

karşılanması amacıyla sğrıeşĞıi Öğretın; İstihdamına iıişı<in yönetmelik kapsamında

20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere Ek 1 Atama Yapılacak Alanlar ile

Başvunİya Esas olacak Taban puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda baŞvuru

alınacaktır.

1. Başvuru Şartları
ı.ı. Ğsı sayııı Devıet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen 8ene1*

şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vafandaşları için Türk

vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan 

-yfüsekcılretim 
programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararrna göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. oğretmenliğJkaynaı< tejti-ı eden yükseköğetim programlarından,me?.un olanların

ihtiyacı karşıĞmad ıg, aİan|İaatanacaklar hariç ohaL izere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Tezsiz yüksek Lisans ya da pedagojik Formasyon programı/pedagojik Formasyon Eğitimi

Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. İurt dışındaki ytıı<sel<oğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığın"a ytıks& öğrenİmlerinin ve/veya pedagojik formlsv.91 belgelerinin yurt

içindeki ytıksekğ"tim kurumlurrrru u"yu programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

|.6.2oI7 yılı Kamu Personel seçme Sınavında atanacağı alan için_puan tiirleri

(KPSSPIO ve rps3pı21- KPSSPI2O) itibarıyla 50 ve iizerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğrltmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir

ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4lB maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak

çalışmakta iken sözİeşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıYla

bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Başvuru
2.1. S-özleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere YaPılacak

başvuru elektr;nik -ortamda (htç://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr

adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruja adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde

belirtilen sınav merkezlerinden en faz|a beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği smav

merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından BakanlıkÇa

belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4'te belirtilmiŞtir.

2.2. Başvuru onaylarr, illilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden- faz|a alİna kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana

başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, Türkçe, İlkoğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, SosYal

Bilgiler, Türk Dili ve Edetiyatı, farih, Coğrafya, Matematik _Qir:), rilit, Ş-yu, Biyoloji,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı nil 1 İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf

Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince,

Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise

KpSSplç puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla baŞvurabilecektir.

z.s. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu baŞvurulara iliŞkin
,,Elektronik Başvuru Formu"nun çrktısrnı, şuhr". ya da noter aracılığıyla vek6let verecekleri

kişiler vasıtasıyla il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.



2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği illilÇe millİ eğitim

müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları aday|ara geri verİlecektir.

2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından baŞvurular,

başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün

mesai saatleri içinde onaylanacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden aday|at sorumlu olacaktır.

2.9. Aday|ardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarmm yanlış olduğunu iddia edenler,

bu durumu belirten bir dİlekçe ile il milli eğitim müdürltıklerine başvuruda bulunacak; bu

iddialar il milli eğitim müdürlüklerince İnsİn Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen

Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla biıdiriıecektir.
2.10. Adaylu.,İ tuşr.,İrlur,.,,r, iliilçL miİli egitim müdürlüklerince oqlylanmasından

sonra yapacaklarİbilgi r" b"yu.r,düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır- - '*
2.11. Elektrorit nuşr,rru Formu haricinde veya süresi dışında yapilan, illilÇe milli

eğitim müdürlüklerince onaylanmamlş olan, atama alanr ve mezun olduğu yükseköğretim

p|ogru1n, yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hAlde gerÇeğe
'"vt-", 

beİgeyle ya da bİyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu

g'izleyerek- y"pı|an başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm iŞlemler geÇersiz

sayılacaktır.
2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluŞabilecek

durumlar ile uyguİamaya-y6nelik açıklamalar Bakanlığın htÇ://ikgm.meb.gov-tr intemet

adresinde başvuru stıİesi içinde duy.ırulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaYbına

uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlİl< için sevke tabi olanlar ile hölen askerlik

hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaYlardan

askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe aiananlat, hölen askerde olduklarlnl Ve

mütemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekÇe ekinde atandıkları il
milli eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarİhİnİ takİp eden bİr ay İçİnde göreve

başlatılacaklardır.
2.14.yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2910§2009 tarİhli ve 2848/18852 saYılı

yaz§ı gereğince Selİuk Üniversitesi bl<ul bncesi Öğrennenliği ve Selçuk Üniversitesi

hrruokul, 
-Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk GeliŞimi

Ögretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler
3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı ömeği,

3.2. orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
programı/pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğetim Sınıf Öğretmenliği ya da

ingi'İizce Ögretmlnliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu

belgenin onaylı örneği,
3.3. yurt dışİndaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin Yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarma veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16

kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarrndan; 8 kredi mantık, 16 kredi

felsefe, 16 k1;di psikolojİ aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik

formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).-s.s. 
eaaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına iliŞkin belge

istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.



4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar
4.|. ytıksektı-ğetim kurumlaiından _-"rrn olanların hangi alan öğretmenliğine

atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20l02l20l4 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki

çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yap.acak aday|ar,http:/ittkb,meb,gov,tr internet adresinden

;ğ;;;ine göre han gi a|ana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2.yırtorşrnauı.iytıtseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin

ve/veya pedagojik io*u.vo" beIgesinin yurt içindeki .yükseköğretim 
kurumlarına veya

programlarına denkliğinin" Ytlkseko$etim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması

gerekmektedir' 
^"*of woocııi Tllııslıra " iversitesi ile Kırgızistan-Türkiye' 4.3.Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Un

Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir,

4.4. Talim ve Terbiye Kurulu guİk*İ'rğrrın z1.0İ.zo12 tarihli ve J,ffiaYılı görüŞü

doğultusunda, Kırgızistan_Türkiye _ 
Manas Üniversitesi Türkoloji " Bölümü, Kafkas

üniversitesi Fen- EJJuiyat Faktıltesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan TürkÇesi

ve Edebiyatı Anabili- »uı, m"zun|uİr,, iiger şartları taşımaları kaydıyla Tiirk Dili ve

Edebiyatı alanrna başvuru yapabilecektir,
4.5. yüksed5"ti. İ(urulu Başkanlığının |510212012 tarihli ve 20125 saYılı kararl

doğrultusunda, rtırkiye Cumhuriyeti ve Kıizey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre

kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

4.5.1. rrr"y-İİrlrr. İtı.ı. Cumn-uriyetindeki tlniversitelerden 2011-2012 öğretim Yılı

bahar yarıyılından önce mezun olanlaİ, vtıksettı5etim _Kurulu Başkanlığına başvurarak

denklik ya dayükseköğrenimlerinin g"ç".ıi olduğun-a_dair belge alacaktır, Adaylar alacakları

bu belgelerd"n uı.ÇiJ t gr.t*""lif başvuru.undu bulunabilecek; belge ibraz edemeyen

adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır,
4.5.2.201|-20]2ögretimyılıbaharyarıyılındanitibarenmezunolanlardandenklik

belgesi istenmeyecek; u*uk, mezuniyet belgelerinil..i.k" .ry,q: mezun oldukları

yükseköğretim t r.r..rrru o§vııl tarafindan yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk

cumhuriyeti Millı eeiti* ve kültür Bakanlığı taraflndan onaylanmış olması gerekecektir,

4.6. |braz "jiı"n 
denklik belgeleriİde "öğretmen atamalarında geÇersizdir," Şerhi

bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir,"- * - ii. iş ieitİ;İ (ş ve Teknik'Egiti-i, Ev Ekonomisi, Ticaret)" aları öğretmenliğine,

Talim ve Terbiye Kurulunun l2l07l2i04 tarihli ve 119 sayılı kararı eki_çizelgede kaynak

gösterilen yüksekögretim programlarından 2009_2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı yada bu

programlardan me?un ou,rmoa olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29l||l20|7

tarih ve E,204056g5 sayılı görüşü çeiçevesinde "Teknoloji ve .Tasarım" 
alanına başvuru

yapabilecekİir. Diğer taraftan,2009_2010 öğretim yılı itİbarıyla Resim_İş Öğretmenliği

programma kayrtii ,"yu -"r.r, olanlar da "Teknoloji ve Tasarım" alanına başvuru

yapabilecektir.
4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun o7l07l200g tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik

(Gemi yönetimi ve iaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi

Mühendisliğinden Mart 2üa tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geÇen

bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci

öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir,
4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07l07l200g tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik

(Gemi Makineleri) alanına kaynaklık 1d*. . 
Motor Öğretmenliği, otomotiv

bg."t*",rliği/Eğitimi ve otomotiv Tetnoıojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden

önce mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen böltimlerde öğrenim sörm9lte,olup daha sonra

mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Mafineleri alanına biİinci öncelikli olarak başvuruda

bulunabilecektir.



4.10. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Geleneksel Türk Sanatları

olarak değiştirildiğine ilişkin yükseköğretim Kurulu Başkanlığının l4l07l2008 tarihli ve

18140 sayılı yazısı ile os/ool20|0 tarihıi ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara

kaynaklık etm"de Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Tiirk Sanatları gibi kabul

edilecektir.

5. Pedagojik Formasyon 1 ı ı
5.1. ortaöğretim alan bğretmenliğitezsizyüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.2. En az 2| |<redilik-pedagojiİ ro.mrsyon Sertifikası (|993-|994 öğretim Yılı ve

daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstii kredilik belgeler de kabul edilecektir) ,

- - j.r" ilkogretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik), 1

S.l. irgiİir"rög."İ*;liği SertiFıkası, j ry
5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğfenim görenlerin bu

sürede aldıkları Pedagoj ik Formasyon Belgesi,
olmak izere,ffihrrn bu Üelgelerj., t.rt *gi birine sahip olmaları gerekmektedir,

5.6. Herhangi bir öğretmenli-k alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer

alanlar için de geçerli sayılacaktır.
5.7. Kuzey KıÜıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan

pedagojik formasyon belgeleri, T.C. yükslköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul

edilmediği sürece geçerli-olmayaca|<tır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

izniyle Kuzey Kıbrİs Ttırk C,rmhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında aÇılan Pedagojik

İo.*uryon "ğiti-ini 
başarıyla tamamlayanlardan ayrrcadenklik belgesi istenmeYecektir,

5.8. oğretm"rıiı. uuş..rrularının son güntl itibarıyla pedagojik formasYon eğitimini

başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı

oljuklarına ilişkin içiıi tıniv*rrİt"d"n a|İcak|anbilge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda

olanlar, elektİonik 6uşur- formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne,

aldıkları bu belgenin tarih ve sayrsmr girecektir,

6. Onay İşlemleri
6.1. İl".İııi eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür

yardımcısı veya şrİu" müdürünün başkanlığında; "Başvuru onay Komisyonu"

;İ;u,"*ı;aktr. il -iııi "giti- 
müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve

onaylanmasına yönelik iş-lemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de BaŞvuru OnaY

Komisyonu oluşturulabilecektir.
6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilÇe milli

eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
6.3. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile

,,üniversiteye kayıt tarihi"nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasrnda farklılık

bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasrnda uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda adaY

giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.4. onay modülünde, adayın seçmiş olOrg, yükseköğretim programı iÇin gerekli olan

belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların iŞaretlenmesi

zorİnludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafindan uyarıların okunduğu

anlamını taşımakta olup evrak iİcelemesi İırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi

gerekmektedir.
6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim Programı,

eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına "pedagojik Formasyon Belgesi var

,rİr?,, .o*r, gelecektir. Belgesini ib raz eden aday|ar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve

sayıslnm girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik FormasYon GörmüŞtür,"

ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasYon dersi



aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin "tafih" ve

o'sayl"sınl girmeleri gerekmektedir.
6.6. pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi

düzenlenemeyenler, başarrıı oİdrkıo]rrnu ilişkin ilgili üıive.rsiteden alacaklarI yazffiın tarih ve

*yo,r1 elekironik uujrr., formunda. yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne

girecektir. pedagojilrfonnasyon belgesi io."r" ta§ıama esnasında ibraz edilmek zorundadır,

Pedagojik fbrmasyon belgesini ibraz-edemeyenlerin atamasr iptal edilecektir,

6.7. pedagojik formasyon belgesinde belge "sayısı"nrn olmaması durumunda ekranda

sayı alanına "6" 1-sı-fır) girilecİktir,
6.8. Elektronik- Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuıu' Formuna

yansıtılması gerekmektedir.'Bu adayların fotoğraflarınrn, tarayıcı aracılığıyla 5kB geçmemek

izeretatanaruk onuy işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır, _, 
*

6.9. onaylu*u işı"n-ti sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuni" Formunun üç adet

çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte_ adaya veya vek6let verilen kişiye imzalıatılıacaVJır,

onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası Üelge asılları ile birlikte adayageri veriiecek, diğer

nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iiştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza

edilecektir.
6.10. onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan.beyan ederek

yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı o|arak isteyen adayların belgeleri

yeniden incelenecek; isteklerinin uygunlugu lıalinde başvuruları reddedilerek yeniden

Laşvu.rda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11. Başvr* orru:y sürecine iıiğin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri

dAhil olmak üre." başvu- oruy komisyonunda görevli il millı eğitim müdür yardımcısı veya

il/ilçe şube müdürü ili görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12. Adaylu.rribuşrrr- onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20102120|4

tarihli ve 9 sayılı oğretmenlik alanları, atamave ders okutma esaslarının geçici maddeleri de

dahil olmak iır"rJ iıgili maddeleri ve eki çlze],ge ile bu çizelgede mezun olunan

yükseköğretim prograıİları/fakiiltelere göre belİrleneıı öncelik durumları dikkate alınarak

yapılacaktır.
6.13. onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, taraYıcıdan

geçirilerek İ".u" ruv"akları Genel-Mtıdtırltıgtı Ögretmen Atama Daire BaŞkanlığına e-Posta

Jtina" gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır,

7. Sözlü Srnav
7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek izere yaptıkları baŞvuruları

onaylananlardrr, ıİpsspıÖ_rpsspızl ile KpSSpl2O sonucunda her alan için en Yüksek Puan

alarrdan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan saylsınm üÇ katı adaY (Son

sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dehil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü

sınava alınacaktır.
7.2. Söz|nsrnava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Srnav

Değerlendirme Formu tizerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeYe tabi tutulacaktır,

7.3. Sözlü srnavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve

muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik

gelişmelere 
-açıklığı; İopluluk önünde tİmsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri YönüYle

değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il

milli eğitim müdürli.iklerince yürütülecektir,
7.5. Sözlü smava katılanların sınav puanlarr "Sözlü Sınav SonuÇ Ekranı"na iŞlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve tizerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleŞmeli öğretmenliğe

atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir,



7.6. Sözlü slnava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve httP:llikgm.meb.gov,tr

adreslerinden duyırulacaktır.
7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte httP://meb,gov,tr

ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

8. İtiraz
8.1. Sözlü srnav sonuçlarına, srnav merkezi olan il milli eğitim müdürlüğü aracılığıYla

s lnava girdiği sözlü sınav komisyonun a ititaz edilebilecektir.

8.2. itiraz|ar, sözlü .rrruu komisyonu tarafindan değerlendirilecek ve ilgililere

bildirilecektir.
8.3. Sözlü

hüp ://ikgm.meb. gov.tr
yapılacaktır.

9. Tercihler
alan adaylar, en faz|a 20 (yirmi) eğitim9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan

kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir,
9.2. Tercihler, aynr il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından

Slnav sonuçlarına ilişkin ititazlar http://rneb.gov.tr ile

adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında

istenilen öncelikte yapılabilecektir.
9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

9.4. Adaylar il veya i"lçe milli eğitim mtldtlrltlgtlnce başvuruları onaylanmadıkÇa tercih

değişikliği yapabilecektir.
9.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

9.5.1. "Tercihlerim dşındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."
g.5.2. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum. "

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir,

9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "g.5.2.u seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen

kontenjanlardan boş kalan "ğiti- kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak İ,izere

değerlendirmeye alınacaktır.
9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak

nzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğetim teknolojileri öğretmenliği,

matematik-bilgisayar bölümü, istatistik u" 
-bilgi*uyu. 

bilimleri, bilgisaYar teknolojisi

bölümti/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü

mezunları,-m".ı"ki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih

edecektir.

10. Atamalar
10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamalarr, tercİhleri de dikkate alınarak sözlü

smav puanl üstünlüğüne göre eleklronik ortamda gerçekleştirilecektir.

10.2. Adayların ğuunla.ınrn eşitliği hölinde KPSS puan üsti.inlüğü dikkate alınacak,

eşitligin devamr hAlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleneÇektir.

11. Atamaların Duyurulmasr ve Tebligat ile Göreve Başlama
11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın

http ://ikgm.meb. gov.tr internet adresinden duyurulacaktır,
l|.2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerİne elektronİk ortamda

gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201

Jayılı Tebligat kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır,' 
11.3. Sözleşmeli 

-ogr"t-.n olarak ataması yapılanlardan göreve baŞlama iŞlemi

esnasrnda aşağıdaki belgeler istenecektir:
rr.ı.r. nu duluruda başvuru esnasında isteneceği beliıtilen belgeler,



11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

11.3.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerİne resmi Yazı İbraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
11.3.6. sagİıt durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasma engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün *||.3." maddesinde belİrtilen belgeler ile

birlikte atandıkları iı mİııi eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve baŞlama talebinde

urı.r*.aı.trr. İstenilen belgeliri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve

başlatılacak; belgelerinde 
-eksiklik görülenler ya da belgeleri eksili gHılar göreve

başlatılmayacaktır. ,- 
rr.s. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları

il millİ eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretİyle göreve

başlayabile""ktir.
11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettik|eri belgeler il milli

müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel halİ bulunmaYanlar göreve

başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddtlde dtlştllenler ise değerlendirilmek üzere İnsan

Kaynakları GJnel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
|1.7. Sabıka .o.grrL-ubelgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait

sabıka sorgulama b.elgesi ile buna ilişl.i., mahkeme kararı temin edilerek İhsan Kalmakları

Genel ıızıtıJurıtıgtı Ögr"t*.r, Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaYlar hakkında

Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İ1.8. Buşurrusunda İağlık durumu yönünden görev yapmasma engel bir durumu

olmadığını beyan etmekle birliLte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik

görevini yapmasma engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve baŞlatılmaYıP;

İdaydan,-yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine iliŞkin tam

teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

11.9. Atamaları kendiİerinİ tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde

göreve başlayacaktır.

1,2. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler
12.1. Belge ile ispatı mümkün zo/rayıcı sebepler olmaksızın süresi İçerisinde göreve

başlayamayanlar ile belgİ ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki
ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

l2.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlİk pozisyonlarına

atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
12.3. Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler

ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarrnrn kesinleŞtiğİ tarihten

itibaren altı aylık süre içinde puan üsti.inlüğüne göre atama yapılabilecektİr.

13. Atama süreci
Sözleşmeli öğetmenliğe atama sürecine ilişkin dİğer hususlar daha sonra

http//meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
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SÖZLEŞMELi ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAI:< AI-ANLAR iLE BAŞVI RIrYA ESAS OLACAK TABAN
PUANVEKoNTENJANLiSTESi (2ols-MART) 

,

SN
ALAN
KoDU ALAN ADI

TABAN
PI]ANI

KONTENJAN
sAYISı

7028 Adalet 50 55

7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3

2246 Almmca 50 98

1oq l
140

Beden Eğitimi 5c 6,7

l 119 BiIişinı TcknoIoiiteri 5c 45

-- ı ı23---l Bivoloii 68

E,6"dik"1 Cihu T.k oüoji!9{ 5( 38

l963 BüIo Yönetimi 5(

l0 Do1 l Cofuafva 50 116

tri*; l

Gelişini ve Eğitimi 50 4

13 7109 l5uircilik / Ğemi YOnetimi 5c

l4 1o12 IEoi-iliVG..i l..l"kio"t eri 3

l5t" Kiltii- * Al,ü"k Btlct.t 50 9o7

16
,7035 El Sm.Tek,/El Smatlm 50
,7036 lEl sm:ret Naı.,ş 50 8

lE'iEEıı.gı"tt o t.ırı"n it 4l

19 7038 lEİEEIEİEEmik ret 
"ı 
glektro"ik 46

1 17l l Feügfe 5c 39

386 lr"n aillrl".i/E"n rr 1914919[
5( l,095

Fizik 5( l32

J4 50

495l lGffit..tl,r 2

lC*N^p*,/C*-nş" 50

2,7
,7 |12 Gemi Yapm / Yat İnşa 5c l

1

Ç.ıinr T lretim Teltnnl, 5c

GöIsel smatlil 50 211

hafik ve Fotoğraf,iFotoğraf 5

l G."fi ü.-Ş"t"ğr"acl4!! 15

50 1

50

5C

5c 45
2

38
,7l 

|4 Y 5(
5

l,453
5( 2.002

,7049 2

,7091 tfaivecilik ve Ymgn Güveııliği 5( 4

45 1 62'7 l Kimva/Kiwa Teknoloiisi 50 |51

46 a96Z lronaklaıa ve Seyahat Hinederi 6
,7096 aborafuvr Hianetlçri 2

4 7ı2o IMaden Telınotojisi 50 2

49 7o51 |N{akinğ Tek./}!{akine ve Kalıp 5c 1

5oT 2353 lMut"rrutik 5c 400

5l 49,72 Vetal Teknotoiisi 5C 6

52 7095 llMolıilva ve İc Metn Tarm 5( 7

53 Motorlu Araclr Teknoloiisi 8

54 4976 Muhmebe ve Fiımsmm 50 10

1,822 Miizik 335

56 4439 Tok ü6si6Art 50 1.6,76

5,7
664

58 2368 2

59 2838 ffi
706 l

6l 7062 Rav.Sis.Tek./Rav-Sis,Insmt 2

62
,7063 Rav Sis Tek./Rav.Sis.} 50

63 7 l03 lehberlik 50 922

64 48$ lR*a 1

65 1o'11 lSanat ve TasrtnDekoratif Smatla 5c

66 10,75 ]anat ve TasutrVİç Ivfekan Dekorasyon 5c l

6,7 24o3 snıf Öğrçtmenliği 3,806
-7Tı9-1 sivil Havaçıfuk l

69 25 10 Sosyal Bilgiler 50 56l
,7o ,7l16 Trnı Tek./Tmrm,/Balrçe Peyzaj 50
,7l l8 rrrn Tek./Tuıırı/Trnı Makinçltri 50
,72 --2o36--1Fil,h 50 l63

73 7 l01 Tcam Teknolojileri 5c
,74 4900 feknoloii ve Tasam 5( 20
,75

7 l05 'ekstil Teknoloi isi/Trikotai l
,76 4988 fesiszt Teknoloiisi ve İkli 50 l0
,7,7

1283 türk DiLi ve Edebivatı 50 3,70

78 2143 lTiirkçe 50 l,,150
,79 7087 l uciı. gak"ntrlçak cöVde-Motoİ 5c 8

80 7086 Jçak Bakımıfu çak Elektroniği 5c 5

8l 499| llna§İlm Himetleri 5( 58
,71o,7 Yasaıan Diller re Lehçeler1 Künçe - Kummçi1 5(

83 7l 08 Yasavm Diller ve Lehceler( Kürtce - Zraki') l
84 7100 Yenilenebilir Enerii Teholojileri 50 35

85 4992 yivecek İcecek Himetleri l9
GENEL TOPLAM

sa],fa l / 1



EK_2

sözı-ü sıNAv ıvırR«gzı-rRi

1 Adana

2 Afyonkarahisar

3 Ankara

4 Antalya

5 Bursa

6 Elazığ

7 Erzurum

8 Gaziantep

9 İstanbul

10 izmir

11 Kayseri

t2 Konya

13 Malatya

t4 Muğla

15 Ordu

16 Samsun

L7 Sivas

18 Trabzon



EK-3

SÖZLEŞMELİ öĞnsrN{rN sözı,Ü srNav uBĞtnr_nNoinır,rn FORMU

ADAY ADI VE SOYADI: T.C.NO:

öztrr.nvr irıur vETENEĞİ vE MuE4KE!4E§!çğ

etcnniLnni özçüvnNi vE iKx4_K4E!u!EI!

IV- ToPLULur ÖNÜx»E

Lü

Ğ

F
No Yeterlik Puan

Değeri
Verilen
Puun

Bölijm
Tonlamı

0_5l Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümüerı araslnoa

tutarlılık ve bütiinlük olacak şekilde açıklama yapar, __ _

2 arak ikna edici

sövlemde bulunabilir.
0-5

J Kil; h.kk*d" gö.iişl..ini destekleyici kanıtlar sunabilir, 0-5

4 endinden emin anlaşılır bir tavırla

düsüncelerini ifade eder. 
:

0-5

5 en açıklamalar da bile vurgu

- -_ r^ _ ı ^* ^-,^ A|1-7.^+ ^A analr .tilhi l oi c İ |ıırra l l nrrna rıvar_
o.|

No Yeterlik Puan
Değeri

Verilen
Puan

Bölüm
Toplamı

1 @doğru, verimli ve etkili bir biçimde

kullanırlar.
0-5

2 sini ortamdaki herkesin

duyacağı şekilde ayarlar.
0-5

J lerine, ses tonuna h6kim

olabilmektedir.
0-5

4 gu ve duraklara dikkat ederek yapar,
0-5

5 bile, karşısındakileri etkileyecek
_.^ :ı-'^^ ^A^^^l, +o.o,{o Lnnrıcmrlr. wanahilmel'fedir_

0_5

Yeterlik Puan
Değeri

Verilen
Puan

Bölüm
ToplamıNo

1 sel gelişmeleri yakından takip ettiğini

hissettİrir. teknoloiik eelismeleri uyqun ve ayrıntılı biçimde aç!E!eyeb!!!__
0-5

2 @e ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve

vorumlaı konuvla tutarlılık arz eder.
0_5

J @li olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla

iliskilendirerek ifade eder.
0_5

4 @n eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin
konu cercevesinde değerlendirmeler yapabilir, örqçL]çı!gg,__ 0-5

5 @gularıan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve

calısmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince ha
0-5

No Yeterlik Puan
Değeri

Verilen
Puan

Bölüm
Toplamı

1 leınsil ettigi kurum/mesleğe uygun dawanışlar sergiler. Tavır ve

dawanıslarında denseli ve uyumludur
0_5

2 Düşr"""l.*ü y"d"ganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,

hevecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
0-5

3 B"skrc^r" ,§rart, daw"nmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle

konusabilmektedir.
0_5

4 @ilerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmekiedir. 0-5

5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0_5

KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADY |MZA

|.^



EK-4

TAKVİM

Not: Sözlü sınav sonuçlarının ilanı, sonuçlara ilişkin itirazve atama sürecine iliŞkin diğer

hususlar daha sonra htp://meb.gov.tr ile http//ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan

edilecektir.

İşlem Tarih

On Başvuru Alınmasr

sözlü sınav Merkezlerinin İlanı

srnav Merkezi Tercihlerinin Alınmasr

02l03120|8

18

Adayların Sözlü Srnava Alınacakları

srnav Merkezlerinin İlanı

|6103l20I8

Sözlü Srnavlarrn Yapılması

l4l04120|8

08/05/2018
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Sayı : 68898891-903.02.01-E.352994I
Konu : Sözleşmeli Öğretmen Başvuru ve

Atama Duyurusu Ek 2 Sözlü Srnav

Merkezleri

T.C.
ıvıiıri eĞirinı BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

19.02.20|8

b
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : |9.02.2018 tarihli ve 68898891-903.02.01-E.3511191 saylı yazı.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağ|ı eğitim kurumlanna 652 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Htikmünde Kararnamenin Ek 4 üncü
maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası
kapsamında a|an|ar bazında sözleşmeli öğretmen atamasr yapılacağı i|gi yazı ile bildirilmişti.

Söz konusu ilgi yazı ekinde yer alan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başıuru ve Atama
Duyurusundaki Ek 2 sözlü sınav merkez|eri giincellenerek ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,

Bekir ERDOGAN
Bakan a.

Daire Başkanı V.

Ek: Sözlü srnav merkezleri(Ek 2)

Dağıtım:
81 İl Valiliğine
(İ1 Milli Eğitim Müdürliikleri)

Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:

Bilgi için:
l el:

Faks:

Buevrakgür,eırlielektroniliıırzaileirnzalanmıştıı.https://evıaksoıgu.meb.gov.tradtesinO"n bafd-9e9f-3737-a501-Ble5 rraoilcteyitedilebilir.



EK-2

sözı-ü sı NAv ıvırRrezı-ıRl

Not:19.02.2018 Pazartesi Saat 17:05 itibariyle sözlü sınav merkezleri güncellenmiştir.

1 Adana

2 Ankara

3 Antalya &ü
t tı*].

4 Bursa

5 Erzurum

6 Gaziantep

7 İstanbul

8 İzmir

9 Konya

10 Malatya

11 Muğla

12 Sakarya

13 Samsun

L4 Sivas

15 Trabzon

16 Van



Sayı : 68898891-903.02.01-E.35 1 1 191

Konu : Sözleşmeli Öğretmen Başvuru ve

Atama Duyurusu

T.C.

ıairrİ pĞiriv BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdiirlüğü

DAĞITIM YERLERNE

|9.02.2018

üı

Bakanlığım ızabağ|ıeğitim kurumlann a 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeŞkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hiikmiinde Kararnamenin Ek 4 tincü maddesine göre 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 tincü maddesinin (B) fıkrası kaPsamında a|arflar

bazırıda sözleşmeli öğretmen atamasr yapılacaktır.

Başvurular, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan

Ek 4 Takvim çerçevesinde Valiliklerce alnacaktrr.

Bu bağlamda, ekte gönderilen duyuru doğrultusunda gereklİ tedbİrlerİn alrnmasrnı rİca

ederim.

HamzaAYDOĞDU
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: Duyuru

Dağıtım:
81 İlValiliğine
(İl Milli Eğitim Müdiirlükleri)

Adres:
Elektronik Ağ:
e_posta:

Bilgi için:
Tel:

Faks:

Bu evrak güveııli tlcktronik iınza ilç imzalanmıştıf. https://ewaksorgu.meb.gov.tr adresi"Oen B214-6d47- 7 -bea2 f,oılu iie teyit edilebilir


