T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
DUYURU
1‐ Bakanlığımızca KKTC’de görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda öğretmenler seçilecektir.
2‐İhtiyaç duyulan branşlar ve kontenjan sayıları tabloda belirtildiği gibidir
SIRA NO

ATAMASINA ESAS OLAN ALAN

Öğretmen İhtiyaç
Listesi

1

Teknoloji ve Tasarım

4

2

Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği

2

3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

7

4

Motorlu Araçlar Teknolojisi

6

5

Elektrik‐ Elektronik Teknolojisi –1 ve 2

4

6

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

2

7

Makine Teknolojisi‐1

1

8

İnşaat Teknolojisi ‐ 1

1

9

Gıda Teknolojisi – 1

1

10

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

5

11

Girne Öğretmenevi Müd. Yard.

2

Genel Toplam

35

3‐Görevlendirilecek öğretmenler Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak temsil
yeteneği mülakatıyla belirlenecektir.
Mülakat konuları ve puan değerleri tabloda belirtilmiştir.
I Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi
II

25

Millî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi

25

III Genel Kültür

25

IV Genel Görünüm, Tutum ve Davranış

25
TOPLAM

100

3‐Mülakata katılmak üzere müracaat edecek öğretmenlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla en az 10 (on) yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâbi olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Devlet okulları ile Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
c) Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullarda sınıf veya branş öğretmeni olarak
görevli iken Devlet okullarına atananlarda; 10 (on) yıllık öğretmenlik hizmetinin son üç yılını Millî Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Devlet okullarında yapıyor olmak,(Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas
alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte
geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi
hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir.)
ç) Baş Öğretmen yâda Uzman Öğretmen unvanlarından birisine sahip bulunmak
d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır
hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
e) Son 10(on) yılda uyarma ve kınama cezaları dışında, affa uğrayanlar hariç disiplin cezası
verilmemiş olmak,
f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş
olmak,
g) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak,
ı) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
i) Son üç yıl içinde her yıl en az iyi derecede sicil almış bulunmak (Sicil raporu eksik olanların
raporları ilgili mevzuatına göre değerlendirilecektir),
j) Yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak (İlgili makamlarca yapılacak arşiv
araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre),

k) Adlî ve idarî soruşturma sonucunda üzerinden yöneticilik görevi alınmamış olmak,
l)Girne Öğretmenevi müdür yardımcılığı için başvuracaklarda, uygulama oteli bulunan otelcilik ve
turizm meslek liseleri ile öğretmenevlerinde en az 2(iki) yıl müdür yardımcılığı yapmış olmak,

m)Teknoloji Tasarım öğretmenliği için Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi
Öğretmenliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü veya Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu olmak
n)Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için, önceki
yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi görevlerine başlamalarından itibaren en az 3 yıl
çalışmış ve yapılacak seçme sınavında başarılı olmak (3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin (a) ve (d)
bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler hariç),
o) İkinci kez yurt dışında görev almak isteyen öğretmenler için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Sınavından (KPDS) en az B (80 puan) düzeyinde belge almış olmak
p) Yapılacak mülakatta başarılı olmak,
5‐Mülakata katılacak öğretmenlerimizin ekte sunulan Müracaat formunu doldurarak gerekli evrakla
birlikte 16‐26 Haziran 2008 tarihleri arasında okul/kurum müdürlüklerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
6‐Müracaat ve sınavla ilgili genelge öğretmenlere duyurulmak üzere il valiliklerine gönderilecektir.
7‐Müracaat eden öğretmenlerin mülakat tarihleri 22 Temmuz 2008 tarihinden itibaren
http://www.meb.gov.tr ve http://digm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YURTDIŞINDA(AFGANİSTAN) GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN MÜRACAAT FORMU
A-GENEL BİLGİLER:
T.C. Kimlik no.

Cinsiyeti
Medeni durumu

□ Bay
□ Evli

□ Bayan
□ Bekâr

Adı
Çocuk sayısı
Soyadı
Doğum yeri ve tarihi

Fotoğraf

Hizmet yılı

B- KENDİSİNE VE EŞİNE AİT GÖREV YERİ VE ADRES BİLGİLERİ:
Kadrosunun
İl : ……………………………..
İlçe: ………………………………………….
bulunduğu
Okul/kurum: ………………………………………………………………………..
Telefon Numarası
İş :
Ev:
Cep:
e-posta:
Eşinin işi ve iş adresi
Telefon No
C-KATILDIĞI KURS YA DA SEMİNERLER:
1
2

4
5

D-YAZILI ESERLERİ:
1
2

3
4

E-ALDIĞI ÖDÜLLER:
1
2

4
5

F-EĞİTİM ALANINDA KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI FAALİYETLER
1
3
2
4
G-BİLDİĞİ YABANCI DİLLER VE DÜZEYİ:
1

2

G-İLGİ ALANLARI:
Bilgisayar kullanıyor musunuz?

□ Evet
□ Hayır
□ Windows
□ Excel
□ PowerPoint
Bildiğiniz bilgisayar programları
□ ……………………………….
Sürücü belgeniz var mı?
□ Evet
□ Hayır
□ Evet
□ Hayır
Halk oyunu biliyor musunuz?
Halk oyunları ekibi yetiştirebilme düzeyi:……………...
…………………………………………………………..
□ Evet
□ Hayır
Kullandığınız herhangi bir müzik aleti var mı?
Hangi müzik aletini kullanabiliyorsunuz:………………
………………………………………………………….
Öğrencileri çalıştırabileceğiniz herhangi bir spor dalı □ Evet
□ Hayır
var mı?
Hangi spor dallarında öğrenci çalıştırabilirsiniz:……………..
Diğer ilgi alanlarınız

Bilgi formundaki bilgiler tarafımdan tam ve doğru olarak doldurulmuştur. Aksi bir durum olduğunda, seçme sınavına ilişkin bütün
haklarımın geçersiz sayılmasını ve bu konuda yönetimce yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sorumluluğu kabul ediyorum.
Gereğini arz ederim.
…../…../2007
Adı-Soyadı
İmza
Yukarıda bilgileri yazılı öğretmenin başvuru koşullarını taşıdığını, bilgilerinin doğruluğunu ve belgelerinin tam olduğunu
onaylarım.
…../…../……
İmza/Mühür
Adı-Soyadı
Okul/Kurum Müdürü

NOT: Müracaat formu onaylandıktan sonra M.E.B Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere okul/kurum müdürlüğünce ivedilikle ilgili birimlere gönderilecektir.

