REHBER ÖĞRETMEN İLE TEKNOLOJİ VE TASARIM
ALANINA BAŞVURU YAPACAK ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN
DUYURU
.
Bakanlığımız
Talim
ve
Terbiye
Kurulunun
B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı yazısına göre;

11/05/2011

tarihli

ve

1- Rehber Öğretmenliği Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı
Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki
Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda
bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra rehber öğretmen
açığının giderilmemesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı
kararın Felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
da bu alan öğretmenliğine atanmaları; bu şekilde ataması yapılanların Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “Özel
alan kredisinden az olmamak üzere” hizmet içi eğitim kursundan geçirilmeleri,
2- Teknoloji ve Tasarım Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı
Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki
Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda
bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra Teknoloji ve
Tasarım Alanı Öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama
dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Ahşap Teknolojisi, Aile ve Tüketici Bilimleri,
Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, El Sanatları Teknolojisi, ElektrikElektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Görsel Sanatlar/Resim, Grafik ve Fotoğraf,
İnşaat Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Matbaa, Metal
Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman,
Plastik Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi,
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanına kaynaklık teşkil
eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmaları
ancak bu şekilde atananların hizmet içi eğitim kursundan geçirilmeleri,
uygun mütalaa edilmiştir.
Buna göre, yukarıda sözü edilen alanlara belirtilen yükseköğretim program mezunlarının
başvurularının alınması gerekmektedir.
Bu nedenle, Teknoloji ve Tasarım alanının taban puanı “0” olarak belirlenmiştir.
İlgililere ve görevlilere önemle duyurulur.
12/05/2011
Personel Genel Müdürlüğü

