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insan Kaynaklan Genel Miidiirliigu. 

SaYl :68898891-903.02-E.11864280 24.10.2016 
Konu : 3713 saytll Kanun Kapsammda Ogretmen Ahml 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 3713 saYlb Terorle Miicadele Kanunu. 
b) Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi. 

Bakanhglmlza bagb egitim kurumlanna 3713 saYlh Terorle Miicadele Kanununun 
geyici 15 inci maddesi yeryevesinde ogretmen ahml yapJlacakhr. 

ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yonetmelik hiikiimleri ile "3713 SaYlh Terorle Miicadele 
Kanununun Ek-l inci Maddesi Kapsammda "Kurumlar AraSl Ve Kurum iyi Naklen 3713 
Saytll Terorle Miicadele Kanunu Kapsammda Ogretmen Kadro1anna Atanacaklara ili~kin 
Duyuru" yeryevesinde ba~vurular 27 Ekim 2016 - 2 Kaslm 2016 tarihleri arasmda 
Valiliklerce ahnacaktlr. 

Bu nedenle ekte gonderilen duyuru dogrultusunda gerekli tedbirlerin almmasml rica 
ederim. 

Fethi Fahri KAYA 

Bakan a. 


Genel Miidiir V. 


Ek: 3713 saYlh Kanun Kapsammda Ogretmen Ahml Duyurusu. 


DAGITIM: 

81 il Valiligine 

(it Mim Egitim Miidiirliigu.) 


Atatiirk Blv. 06648 KlzdayfANKARA Aynntlb bilgi ivin: . 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)4132680 

FRies: (0312) 4180381 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d358-02a3-35b6-a8b9-f960 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr


",. 

KURUMLAR ARASI VE KURUM i«;i NAKLEN 3713 SA YILI TERORLE MUCADELE 

KANUNU KAPSAMINDA OGRETMEN KADROLARINA ATANACAKLARA iLi~KiN 


DUYURU 


Bakanhglmlz ogretmen kadrolarma 3713 saYlh Terorle Miicadele Kanununu Be 
17/0412015 tarihli ve 29329 saylh Resml Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl 
Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi hiikiimlerine gore ilk atama kapsammda 
Kurumlar araSl ve Kurum i~i naklen ogretmen atamasl yapllacaktlr. 

Bu kapsamda yapllacak atamalar i~in 27 Ekim 2016-2 Kaslm 2016 tarihleri arasmda on 
ba~vuru almacaktlr. 

Ba~vuruda bulunacak adayI ardan, 657 saYlh Devlet Memurlarl Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel ~artlarm yanmda; 

1- 3713 saylh Terorle Miicadele Kanununun ek-l inci maddesi kapsammda herhangi bir 
kamu kurum ve kurulu~una Temmuz 2014 ve daha sonraki bir tarihte atanml~ ve halen gorev 
yaplyor olmak, 

2- Ba~vurularm son giinii itibanyla devlet memurlugunda adayhgl kaldlTllml~ olmak, 
3- 3713 saYlh Terorle Miicadele Kanununun ek-l inci maddesi kapsammda Temmuz 

2014 ve daha sonraki bir tarihte atama teklifinin yaplldlgl tarih itibanyla ogrenim durumu 
baklmmdan ogretmen unvanh kadrolara atanabilme ~artml ta~lyor olmak, 

4- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun ogretmenlige atanacaklarm tespitine 
i1i~kin karanna uygun olmak, 

5- Ortaogretim Alan Ogretmenligi Tezsiz Yiiksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon 
ProgramllPedagojik Formasyon Egitimi Sertifika Programmdan birini b~anyla tamamlaml~ 
olmak, 

6- Yurt dl~mdaki yiiksekogretim kurumlarmdan mezun olanlann, Yiiksekogretim Kurulu 
Ba~kanhgmca, yiiksekogrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt i~indeki 
yiiksekogretim kurumlarma veya programlarlOa denkligi kabul edilmi~ olmak, 

7- Devlet memurlugundan veya ogretmenlik mesleginden ~lkanlmaYI gerektiren bir ceza 
almaml~ olmak, 

ozel ~artlan aranacaktlr. 

Adaylar, ba~vurulanm http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde 
yer alan Elektronik Ba~vuru Formunu doldurmak suretiyle 27 Ekim 2016-2 Kaslm 2016 tarihleri 
arasmda yapacak; ba~vuru formunun ~lktlsml, istenen belgelerle birlikte it milli egitim 
miidiirliiklerine onaylattlracaktlr. 

B~vuruda adayI ardan, lisans diplomasl veya ge~ici mezuniyet belgesi, pedagojik 
formasyon belgesi, kamu kurum ve kurulu~larma Temmuz 2014 tarihinden sonra 3713 saYlh 
Kanun kapsammda atandlklan ve halen astl Devlet memuru olarak gorev yapttklarma ili~kin 
beige istenecektir. 

Ancak, atamasl yapllan ogretmen adaylarmm goreve ba~lama i~lemleri esnasmda 
ogretmenlik yaplp yapamayacaklanna ili~kin saghk kurulu raporunu ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

Diger kamu kurum ve kurulu~lannda gorev yapan adaylardan ba~vuru esnasmda 
muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak atamasl yapllanlar, goreve ba~lama i~lemleri esnasmda 
bu belgeyi ibraz edecektir. 

Atamalar, Bakanhgm ogretmen ihtiyacl oncelikli olan ilIere adaylarm tercihleri ve hizmet 
siiresi iistiinliigiine gijre kontenjan slmrlthgmda it milli egitim miidiirliikleri emrine yapdacaktlr. 
Atamasl yapllan ijgretmenlerin gorev yerleri valiliklerce belirlenecektir. 

insan KaynakJarl Genel Mfidfirliigii 

http://ikgm.meb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr

