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1. LGL MEVZUAT
1) 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayl Resmî Gazete’de Yaymlanan “Millî Eitim Bakanlna Bal Okul ve
Kurumlarn Yönetici ve Öretmenlerinin Norm Kadrolarna likin Yönetmelik” ve 30/11/2003 tarihli ve
25302 sayl “Millî Eitim Bakanlna Bal Okul ve Kurumlarn Yönetici ve Öretmenlerinin Norm
Kadrolarna likin Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik”
2) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayl Resmî Gazete’de Yaymlanan “Millî Eitim Bakanl
Öretmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Yönetmelii”,
3) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayda Resmî Gazete’de Yaymlanan “Millî Eitim Bakanlna Bal Fen
Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öretmenlerinin Seçimi
ve Atamalarna Dair Yönetmelik” ile 24/11/2007 tarihli ve 26710 sayl Resmî Gazete’de Yaymlanan
Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik,
4) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öretmenleri
Seçme Snav Klavuzu (2007),
5) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119, 133 ve 155 sayl Karar.
2. LKELER
a) Atama yaplacak alanlarda norm kadro aç bulunmas,
b) Atamalarda tercihler ve puan üstünlüünün esas alnmas,
3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1.Bu klavuz; hâlen Bakanlmza bal resmî eitim kurumlarnda görev yapan Fen Liseleri,
Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öretmen seçimi için yaplan
yazl ve seçme snavlarda baarl olan öretmenler ile, ilgili Yönetmenli in 18’inci
maddesinin “b” ve “c” fkralarna göre bavuruda bulunan öretmenlerin, bu tür eitim
kurumlarna bavuru ve atama ilemlerini kapsar.
3.2. Bu atama döneminde, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki
Anadolu Liselerine atama yapmak üzere EK-1 Tablo’daki alanlarda bavuru alnacaktr.
3.3. Örenim gördüü alan dnda farkl bir alanda öretmen olarak istihdam edilmi olmakla
birlikte örenimi esas alnarak yazl ve seçme snavna alnm ve baarl olmu öretmenler bavuruda
bulunabileceklerdir.
3.4. Anadolu Liseleri yazl ve seçme snavnda baarl olan öretmenlerden hâlen askerde
olanlarn atama bavurular kabul edilecektir.
3.5. Hâlen Anadolu Liselerinde kadrolu öretmen olarak görev yapanlardan, yazl ve seçme
snavna katlp baarl olanlar, kendi türündeki eitim kurumlarn tercih edemeyeceklerdir.
3.6. 2007 ylnda snav sonucu ve ilgili Yönetmeliin 16’nc maddesine göre atamas yaplp iptal
edilenler, atama tarihinden itibaren bir yl süreyle tekrar bavuruda bulunamayacaklardr.
3.7. Atamas gerçekletirilenler, atama tarihinden sonra oluan özürlerinden dolay, Öretmenlerin
Atama ve Yer Deitirme Yönetmenliinde belirtilen özür durumlarna bal olarak, eski görev yerinden
ayrlmam olmak artyla iptal isteinde bulunabileceklerdir.
3.8. Aylksz izinli olanlar hariç, geçici görevli olanlar ve yurt d görevde bulunanlardan, bavuru
tarihleri arasnda göreve balayanlarn bavurular kabul edilecektir.
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3.9. Deitirilen Fen Lisesi Yönetmeliinin 17’nci maddesinde snav sonuçlar iki yl geçerlidir
denildiinden, 2006 ylnda Fen Lisesi Snav’nda baarl olanlar bu atama döneminde bavuruda
bulunabileceklerdir.
3.10. 2005 ylnda, 2005/73 nolu Genelge ile yaplan atamalarn, yarg karar ile iptaline ve geri
alnmasna karar verildiinden bu Genelge kapsamnda Anadolu Lisesi türü eitim kurumlarna atanp da
daha sonra çeitli nedenlerle bu kapsamdaki eitim kurumlarndan ayrlanlar ilgili Yönetmeliin 16’nc
maddesine göre bavuruda bulunamazlar.

4. ATAMALARDA ÖNCELK
4.1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri
Öretmenlerinin seçimi için yaplan snavlarda baarl olanlarn atamas snav puan üstünlüüne göre,

4.2. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinde
görevli iken, çeitli nedenlerle görevden ayrlanlardan 2 yl ve daha az süreyle fiilen öretmenlik
mesleinden ayr kalanlardan tekrar resmi eitim kurumlarna öretmen olarak atananlar ile kapsam
dndaki eitim kurumlarnda 3 yl ve daha az süreyle görev yapanlardan, ilgili Yönetmelikte
belirtilen artlar tamalar kaydyla tekrar kapsama dâhil eitim kurumlarna atanmak isteyenlerin
atamas hizmet puan üstünlüüne göre,
4.3. 4.1 ve 4.2’nci maddelerde belirtilen bavurulardan söz konusu eitim kurumlarnn
öretmen ihtiyacnn karlanamamas durumunda, bu eitim kurumlar için ilgili Yönetmeliin 5’inci
maddesinde belirtilen artlar tamak kaydyla Deerlendirme Formu (Ek-3) üzerinde yaplacak
deerlendirmedeki puan üstünlüüne göre
atamalarda öncelik sras esas alnr,
A. BAVURU VE TERCHLER
1. Bavuru artlar;
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun öretmenlie atanacaklarn belirlenmesine ilikin kararlarna göre
alan veya örenim durumu, atanaca eitim kurumuna uygun olmak,
1.2. Alannda en az lisans düzeyinde örenim görmü olmak,
1.3. Fen Liseleri,
Sosyal Bilimler Liseleri,
Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri
Öretmenlerinin seçimi için yaplan yazl/seçme snavlarnda baarl olmak,
1.4. Bakanla bal resmî eitim kurumlarnda en az üç yl öretmenlik yapm olmak artyla,
bavuru tarihi itibaryla halen Bakanlk kadrolarnda öretmen olarak ya da resmi eitim kurumlarnda
öretmenlik yapm olup da dier hizmet snflarnda görev yapyor olmak,
1.5. Son üç yllk sicil notu ortalamas en az iyi derece olmak.
2. Bavuru Yerleri ve Süresi
Bavurular, 03-12 Mart 2008 tarihleri arasnda Bakanlmzn http://ilsis.meb.gov.tr internet
adresindeki Elektronik Bavuru Formu ile alnacaktr. stekliler, internet balants bulunan herhangi bir
bilgisayardan elektronik bavuru formunu doldurduktan sonra görevli olduklar eitim kurumu
müdürlüklerine onaylatacaklardr. Onaylatlmayan bavurular geçersiz saylacaktr.
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3. Tercihler
Öretmenler, yazl snav bavurusunda bulunurken, tercih ettikleri kurum türleri ile snrl olmak
üzere seçme snav/yazl snavda baarl olanlar ile ilgili Yönetmeliin 16’nc maddesi ve
Deerlendirme Formu (Ek-3)’e göre bavuracaklar, Elektronik Bavuru Formuna yanstlacak
eitim kurumlar arasndan ve görev yapm olduklar ilden en fazla 20 (yirmi) eitim kurumu tercihinde
bulunabileceklerdir. Ayrca “Tercihlerime atanamadm takdirde i h t i y a ç b u l u n a n a y n  t ü r e  i t i m
k u r u m l a r  n a a t a n m a k istiyorum/istemiyorum.” seçeneklerinden birini tercih etmeleri zorunludur.
a) Zorunlu çalma yükümlülüü bulunanlardan, I. Hizmet Bölgesinde görevli olanlar ayn ilin D
ve E snf ilçelerindeki eitim kurumlarn,
b) Özür durumundan zorunlu çalma yükümlülüü ertelenen öretmenler, bulunduu ildeki
Anadolu türü eitim kurumlarn,
c) 04/03/2006 tarihinden önce zorunlu çalma yükümlülüü öngörülen hizmet bölgeleri
kapsamndaki illerde görev yapan öretmenler, bulunduklar illerin A, B, C, D ve E snf ilçelerindeki
eitim kurumlarn,
tercih edebileceklerdir.

3.1. lgili Yönetmenliin 16’nc maddesine göre tercihte bulunacaklar,
3.1.a. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öretmen Liseleri ve Anadolu mam Hatip
Liselerine atamalar seçme snav sonucuna göre yapldndan,
I. Yukarda belirtilen eitim kurumlarnda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan öretmenler, bu
tür eitim kurumlar arasnda,
II. Yukarda belirtilen eitim kurumlarnda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan öretmenler;
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Müzik ve Resim /Resim/Görsel Sanatlar alanlar hariç) ile Spor
Liselerinin (Beden Eitimi alan hariç), yazl snav sonucu atama yaplan Anadolu Lisesi türü eitim
kurumlarn,
3.1.b. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim /Resim/Görsel Sanatlar alanlarnda
kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan öretmenler, bu tür eitim kurumlarn,
3.1.c. Spor Liselerinin Beden Eitimi alannda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan öretmenler,
bu tür eitim kurumlarn,
3.1.d. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim /Resim/Görsel Sanatlar alanlar ve Spor
Liselerinin Beden Eitimi alanlarnda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan öretmenler, yazl ve seçme
snav ile öretmen atamas yaplan eitim kurumlarn,
3.1.e. Anadolu Lisesi türü eitim kurumlarnda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayrlan
öretmenler, bu tür eitim kurumlarn (Mülakat/uygulama snav sonucu alnan Anadolu türü eitim
kurumlarn tercih edemezler),
tercih edebileceklerdir.
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4. Bavuru Formunun Doldurulmas
Elektronik Bavuru Formunun doldurulmasna ilikin ilem basamaklar:
4.1. nternet balants bulunan herhangi bir
http://ilsis.meb.gov.tr internet adresine giriniz.

bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr veya

4.2. Sayfadaki “Anadolu Liselerine Öretmen Bavurular çin Elektronik Bavuru Formu” linkini
tklaynz.
4.3. Karnza, Elektronik Bavuru Formu giri ekran gelecektir. T.C. Kimlik Numaranz,
onaylama kodu, LSS Özlük Modülü’ndeki ifre bölümüne kurumunuz tarafndan verilen LSS ifresini
ilgili kutuya yazdktan sonra “Giri” butonunu tklaynz. Resimli “Elektronik Bavuru Formu” ekran
gelecektir. Adaylarn bu ekrandaki kimlik bilgileri LSS veri tabanndan yanstlmtr.
4.4. Bavurularn yaplaca Elektronik Bavuru Formuna; Kimlik Bilgileri, Mezun Olduunuz
Yükseköretim Program, Bakanlk Atama Alan vb. otomatik olarak yanstlmtr.
Bu bilgilerin öretmenlerce kontrol edilmesi varsa yanllklarn belgeye dayal düzeltilmesi için
eitim kurumu müdürlüüne bavurmalar gerekmektedir.
4.5. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde istediiniz srada yapabilirsiniz. Bu ekilde
toplam 20 (yirmi) eitim kurumu tercih etme hakkna sahipsiniz. (Kontenjan 2 0 (yirmi) saysnn
altndaki alanlarda sadece kontenjan says kadar tercih yaplabilir.)
4.6. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu tklayarak bavuru formunu
doldurma ilemini tamamlam olacaksnz.
4.7. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olmas hâlinde ekrana yansyacak
hatalarnza ilikin uyar mesajlarn dikkate alarak formdaki hatal bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.
4.8. Elektronik Bavuru Formuna girmi olduunuz bilgileri gösterir bilgisayar çkts (rapor)
alnamayacaktr. Bilgisayar çkts, görev yaptnz eitim kurumunun onaylama ilemi sonucunda
verilecektir.
4.9. Elektronik Bavuru Formundaki bilgilerinizi görev yaptnz eitim kurumuna onaylatmadan
önce, hatal bilgi varsa düzeltme yapabilirsiniz. Onay ileminden sonra form üzerinde düzeltme söz
konusu deildir. Düzeltme ilemi için (tercih deiiklii hariç) Elektronik Bavuru Formunuzu
onaylayan görevli personel tarafndan bavurunuzun reddedildikten sonra yeniden giri yapmanz
gerekmektedir.

C. YAPILACAK  VE LEMLER
Kurum Müdürlüü Onay Süreci
• Kadrosunun bulunduu kurum tarafndan adayn bavuru formuna yanstlan bilgilerinin
doru olup olmadna ve bavuru artlarn tayp tamadna özellikle dikkat edilecektir (Örnein:
LSS Özlük Modülü’nde yer alan Kimlik Bilgileri sayfasndaki “Zorunlu Hizmeti” bölümünün bo
braklmas vb.) . Bu bilgilerin uygunluu hâlinde bavuru onay ilemine devam edilecektir.

7

• Onaylama ilemi sonuçlandktan sonra bavuru formunun iki adet çkts alnarak nüshalaryla
birlikte öretmene imzalatlacaktr. Onaylanan bavuru formunun bir nüshas öretmene geri verilecek,
dier nüshasna bu belgelerin birer fotokopisi ilitirilmek suretiyle iki yl süreyle muhafaza edilecektir.
• Onaylanm bavuru formunu yanl doldurduunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek
yanlln düzeltilmesini, bavuru süresi içinde ve yazl olarak isteyen öretmenlerin bavurular, isteinin
uygunluu hâlinde iptal edilerek yeniden bavuruda bulunmalar salanacaktr.

NOT: Onaylama ilemleri tamamlandktan sonra buna ilikin liste, kurum müdürü tarafndan
bilgilendirme amaçl olmak üzere lçe Millî Eitim Müdürlüüne gönderilecektir,
B. ATAMALAR
1. Atamalarn Yaplmas
a) Seçme ve yazl snav puan üstünlüüne g ö r e yaplacak atamalarda, tercihler ve snav puan
üstünlüü, Snav puanlarnn eitlii durumunda; hizmet puan üstünlüü, bunun da eitlii hâlinde
öretmenlikte göreve balama tarihi esas alnacaktr. Eitliin yine bozulmamas durumunda atamalar
bilgisayar kurasyla,

b) lgili Yönetmenliin 16’nc maddesi kapsamndaki atamalarda hizmet puan üstünlüü,
bunun da eitlii hâlinde öretmenlikte göreve balama tarihi esas alnacaktr. Eitliin yine bozulmamas
durumunda atamalar bilgisayar kurasyla,
c) Deerlendirme formu Ek-3’e göre yaplacak atamalarda deerlendirmede puan üstünlüü, eitlii
halinde hizmet puan üstünlüü, bunun da eitlii hâlinde öretmenlikte göreve balama tarihi esas
alnacaktr. Eitliin yine bozulmamas durumunda atamalar bilgisayar kurasyla,
belirtilen takvime göre gerçekletirilecektir
2. Atama Sonuçlarnn Duyurulmas
Bilgisayar ortamnda atamas yaplan öretmenler atama sonuçlarn http://personel.meb.gov.tr
internet adresinden örenebileceklerdir.
3. Tebligat, Görevden Ayrlma ve Balama lemleri
Anadolu Liselerine atanacak öretmenlerin tebli belgeleri, internet araclyla PDF formatnda il
millî eitim müdürlüklerine gönderilecektir.
Öretmenlerin tebli belgeleri, en ksa sürede tebli edilerek iliik kesme ve balama ilemleri LSS
üzerinde ilenecektir.
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EK-1

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

ALAN KODU

ALANLAR

2265

Beden Eitimi

1123

Biyoloji

1207

Corafya

1245

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1371

Felsefe

1230

HL Meslek Dersleri

1627

Kimya

1390

Fizik

2353

Matematik

1822

Müzik

1860

Öretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

1894

Rehber Öretmenlii

1925

Resim-/Resim/Görsel Sanatlar

2036

Tarih

1283

Türk Dili ve Edebiyat/Dil ve Anlatm/Türk Edebiyat

1524

ngilizce

2246

Almanca

1417

Franszca
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2008-ATAMA TAKVM

Sra
No

YAPILACAK  VE LEMLER

TARH

1

BAVURULARIN KABUL EDLMES

2

ATAMALARIN YAPILMASI, SONUÇLARIN BASIN VE
NTERNET YOLUYLA DUYURULMASI

3

ATAMA KARARNAMELERNN L MLLÎ ETM
MÜDÜRLÜKLERNE BLGSAYAR ORTAMINDA
AKTARILMASI

4

ATAMASI YAPILAN ÖRETMENLERN
GÖREVLERNE BALAMALARI

03-12 Mart 2008
14 Mart 2008

14 Mart 2008
En ksa sürede

TEREDDÜT EDLEN HUSUSLARDA ULAILABLECEK BAVURU BÜROLARI VE
LETM ADRESLER
LLER

TELEFON

E-POSTA ADRESLER

FAKS
NO

(0312) 413 12 37

pgm_atama_yerdeg26@meb.gov.tr

Amasya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur,
Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakr, Edirne,
Elaz, Erzincan, Erzurum, Eskiehir, Gaziantep,
Giresun, Gümühane

(0312) 413 12 37

pgm_atama_yerdeg27@meb.gov.tr

Bingöl, Çankr, Hakkari, Hatay, Idr, Isparta,
stanbul, Kahramanmara, Karaman, Kars,
Kastamonu,

(0312) 413 15 54

pgm_atama_yerdeg28@meb.gov.tr

(0312) 413 12 37

pgm_atama_yerdeg29@meb.gov.tr

Mersin, Mula, Nide, Ordu, Osmaniye, Sakarya,
Samsun, Sinop, anlurfa, Tokat, Trabzon, Uak,
Van, Yalova, Zonguldak

(0312) 413 15 54

pgm_atama_yerdeg30@meb.gov.tr

Adyaman, Artvin, Bartn, Bayburt, Denizli,
Düzce, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Rize,
Sivas, rnak, Tekirda, Yozgat

(0312) 413 12 37

pgm_atama_yerdeg51@meb.gov.tr

zmir, Karabük, Krkkale, , Krklareli, Krehir,
Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mu, Nevehir

(0312) 418 03 81

Adana, Afyonkarahisar, Ar, Aksaray, Ankara,
Antalya, Ardahan, Aydn, Balkesir, Siirt, Tunceli
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