
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Mi1ll Egitim Miidiirliigii 


SaYl : 67496438-903.07.03-E.2918113 	 06.03.2017 
Konu : AB ve Dl~ ili~kiler Genel Miidiirliigtince 

Yurt Dl~mda Gorevlendirilecek 
Ogretmenlerin Seyme Smavl 2017" 

KAYMAKAMLIGINA 
(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 

........................................>.................................. MODURLUGUNE 

ilgi: 	 a) Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyon'un 01.03.2017 tarihli ve 19 saYll1 karan, 
b) 23/02/2017 tarihli ve 39930676-20:'E.2382404 saYll makam 01um. 

Yurt dl~mda ya~ayan vatanda~lammz ve soyda~lanmlzm ogrenim yagmdaki yocuklannm 
egitim-ogretimlerinde 2017-2018 ogretim yIlmdan itibaren gorevlendirilecek smlf ve bran~ ogretmenleri 
seymek iizere smav ayilmasl ilgi (a) Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Ko6misyonu Kararl ve ilgi (b) Makam 
Olum ile uygun goriilmii~ olup, Bakanhglmlz A vrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Miidiirliigiiniin 
03.03.2017 tarih ve 2860012 saYlh yazlslyla bildirilmektedir. 

Amlan smav klavuzu http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr adreslerinde 
yaymlanmakta olup, klavuzun ilyenizde/kurumunuzda gorevli tiim ogretmenlere zamamnda duyuruImasl 
ve ba;;vuru i~lemlerinde klavuzda belirtilen aylklamalara dikkat ediImesi hususunda geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
VaH a. 

Milli Egitim Miidiirii 
Ekler 

1- Yazl (1 sayfa) 

2- Kllavuz (16 sayfa) 


Dagltlm 

ilye Kaymakamhklanna 
Merkez Tiim Okul ve Kumm Md.lerine 
Duyuru 
MEM.(web sayfasl) 

Hiikiimet KonaglKat: 3 Posta Kodu49100-MerkezJMU;> Bilgi h;in: Murat C;OBAN Cumali ~ENTORKf 
Tel: (0436) 2123583-2121210-2121293 Faks: (0436) 2121988 ;>ube Mildiirii Ozulk ~efi 
Elektronik: http://mus.meb.gov.tre-posta:musmem@meb.gov.tr 

Bu evrak giivenli elektronik imza He irnzaianm19tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 125b-f54f-304d-bf67-d98f kodu iie teyit edilebilir. 
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T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Avrupa Birligi ve Dl§ ili§kiler Genel Miidfuliigil 


SaYl : 39930676-125.05-E.2860012 03.03.2017 
Konu :AB ve Dl~ ili~kiler Genel MtidiirliigUnce 

Yurt Dl~mda Gorevlendirilecek 
Ogretmenleri Seyme Smavl 2017" 

DAGtTIM YERLERiNE 

ilgi :a)Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyonu'nun 01.03.2017 tarihli ve 19 saYIh Karan, 
b)23/02/2017 tarihli ve 39930676-20-E.2382404 saYlh Makam Oluru. 

Yurt ch~mda (Almanca, FransIzca ve italyanca konu~ulan Avrupa iilkelerinde) ya~ayan 
vatanda~lannuz ve soyda~larlmlZm ogrenim yagmdaki yocuklannm egitim-ogretimlerinde 2017-2018 
ogretim yllmdan itibaren Tiirkye ve Tiirk Kiiltiirii dersi ogretmeni olarak gorevlendirilecek slmf ve 
bran~ agretmenlerini seymek iizere smav ayilmasl ilgi (a) Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyonu 
Karan ve ilgi (b) Makam Oluru ile uygun goriilmii~tiir. 

AB ve DI~ ili~kiler Genel Miidiirliigiince Yurt Dl~mda Gorevlendirilecek Ogretmenleri Seyme 
Smav KIlavuzu 2017"ye http://www.meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr adreslerinden ul~llmasl 
miimkiindiir. 

Soz konusu smav duyurusunun Kurumlanmzda gorevli tUm ogretmenlere zamamnda 
yapIlmasl, ba~vuru i~lemlerinde amlan lalavuzda belirtilen 2.5. Smava GirecekAdaylarla ilgili il Milli 
Egitim Mtidiirliiklerince Y apllacak i~lemler maddesi hususlarma gore hareket edilmesi ve ba~vuru 
siirecinde herhangi bir aksakllga meydan verilmemesi iyin gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle arz ve rica ederim. 

Funda KOCABIYIK 

Bakana. 


Genel Miidiir 


EK: AB ve Dl~ ili~kiler Genel Miidiirliigiince 
Yurt Dl~mda Gorevlendirilecek Ogretmenleri 
Seyme Smav Ktlavuzu 2017 

DAGITIM: 
A-B Planl 

Adres: 11EB Be~evler Kampiisii Aynntlll bilgi iyin: O.ERDUGAN 

Elektronik Ag: meb.gov.tr Tel:4131952 
e-posta: oerdugan@meb.gov.tr Fales: 418 8289 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile irnzatanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a125-26e7-3de4-907d-f718 kodu He teyit edilebilir. 
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Bakanlar Kurulu Karannca, Mill! Egitim Bakanhgl tarafllldan hazlrlanan bu kIlavuzun 

uygulanmasl Bakanhklararasl Ortak Killtlir Komisyonu tarafllldan uygun bulunmu~tur. Smava 

ba~vuran adaylar kIlavuzda ve ilgili p-tevzuatta yer alan dlizenlemeleri kabul etmi~ saYlhrlar. 

Slllaviarla ilgili her tUrili ar;lklamamn, ba~vurulann ve Slllav sonur;larmm adaylara duyurulmasI, 
Milll Egitim Bakanhgmm Internet sayfasmda yaplhr. Internet sayfasmdaki duyurular teblig 
hlikmlindedir. 

Ba~vuru Tarihleri: 13-24 Mart 2017 

iLETISiM BiLGiLERi 

BakanhglmlZl bir biitiin olarak ilgilendiren resmi, ozel ve genel sorular i~il1: 

Milli Egitim Bak~hgl ileti~im Merkezi - ALO 147 

Milli Egitim Bakanhgl A vrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler GenelMlidlirlligii (ABDiGM) 


Yurtdl~l Te~kilatl Daire Ba~kanhgl 


inci Ta~ Sok. Milli Egitim Bakanhgl Be~evler Kampiisli C Blok Be~evler / ANKARA 

Belgeger;er - (312) 418 82 89 


Elektronik Posta - diyteb@meb.gov.tr 


Avrupa Birligi ve D'~ ili~kiler Genel MiidiirlUgii Internet Adresi: 

http://abdigm.meb.gov.tr/ 


MiiJakat Sonuf;lan if;in internet Adresi: 

http://www.meb.gov.trl 


http://abdigm.meb.gov.trl 


# , 

I 
----------------------------------------------------------------, 

\ 
I I 

I 

Almanca Konu~ulan Ulkeler ir;in (312) 4131959-4131949 
FranSlzca Konu~ulan Ulkeler ir;in (312) 4131948-413 1950 
Italya ic;in (312)413 3929 I 

Diger Konular ir;in (312) 4131952 I 
I 

" ,---------------------------------------------------------------- , I 
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SINAv TAKViMi 


Tabloda belirtilen tarihlerde degi§iklik yapma yetkisi BakanbgllnlZa aittir. S6z konusu tarihlerde degi#klik 

oimaSI durumunda http://meb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktlr. 
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1. 	 GENEL ESASLAR 

Bu smav sadece Almauca, FranSlzca ve italyanca kouu~ulan iilkelerde gorevlendirilecek 

ogretmenleri se~mek amaclyla a~tlml~tlr. 


a) iJgili Mevzuat: 


1. 	"Bakanhklararasl Ortak KiHtiir Komisyonun <;ah~ma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon 

Tarafmdan Yurt Dl~mda Gorevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve 

Ylikiimllilliklerinin Belirlenmesine i1i~kin 5/612003 tarihli ve 2003/5753 saydl Bakanlar Kuruiu 

Karan, 

2. 23/02/2017 tarihli ve 39930676-20-E.2382404 saYlh Makam Oluru, 

3. Bakanhklararasl Ortak KiHtiir Komisyonunun 01/03/2017 tarihii ve 19 saYlh Karan. 


b)Genel esaslara gore seyilecek ogretmenlerin bran~lan ve saytlan kllavuz sonundaki tabloda 


belirtilmi~tir. 

c)Almanca, Franslzca ve italyanca konu~ulan iHkelerde gorevlendirilecek ogretmenler Temsil 

Yetenegi MiHakatma tabi tutulacaklardlt. 

~)Temsil Yetenegi Mlilakatl Ankara'da geryekle~tirilecek olup Internet lizerinden gerekli 

duyurular yapdacaktlr. 

d)Adaylar Milli Egitim Bakanhgl He yapacaklarl blitiin yazl~malarda bu kIlavuzdaki Genel 

Amayh Dilekye Omegini kullanmahdlf. 

e)MiHakat sonrasmda yaptlacak i~ ve i~lemler hakkmda bilgilendirme Genel Miidiirliiglimiiz 

internet sayfasmdan Yurt Dl~mda Ogretmen Gorevlendirme i~ ve i~lemleri ba§hgl altmda yer 

alacaktlr. 

2.BA~VURU i~LEMLERi 

2.1. Ba~vuru ~artJarI 

Durumlan a~agldaki maddelere uyanlar Avrupa Birligi ve Dl~ ili~ikler Genel MiidiirlUglince Yurt 

Dl~mda (Almanca, Franslzca ve italyanca Konu~ulan Avrupa iHkelerinde) Gorevlendirilecek 

Ogretmenleri Seyme Smavl'na ba~vurabilirler: 

a)T.C. vatanda~l olmak, 

b) Sway b~vurusunun son gUnU itibanyla egitim-ogretim hizmetleri slmfwda en az 5 (be§) ytl hizmeti 
bulunmakI, 
c) 657 SaYlh Devlet Memurlan Kanununa tabi olarak Milli Egitim Bakanh~ blinyesinde egitim-ogretim 
hizmetleri smlfmda yer alan kadrolarda fiilen ((ah§lyor olmak (Veldl ogretmenler ile sozle~meli olarak 

9ah~tmlanlar hari9), 
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~)Askerlik hizmetini yapml~ veya askerlikhizmetinden muaftutulmu~ olmak, 


d)En az lisans duzeyinde ogrenim gormu~ olmak, 


e)Oorevini yapmasma engel olabilecek vucut ve akd hastahgl veya vilcut sakathgl He engelli 


bulunmamak, herhangi bir bula~lcl hastahgm ta~lyIClsl olmamak, 


f)26/9/2004 tarihli ve 5237 saYlh Turk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler 


geymi~ olsa bile; kasten i~lenen bir sUytan dolaYl 1 yll veya daha fazla sureyle hapis cezasma ya da 


affa ugraml~ olsa bile Devletin guvenligine kar~l sUylar, Anayasal diizene ve bu diizenin i~leyi§ine 


kar~l sUylar, zimmet, irtikap, ru~vet, hlrslzhk, dolandmclhk, sahtecilik, guveni kotiiye kullanma, 


hileli iflas, ihaleye fesat kan§tlrma, edimin ifasma fesat kan~tlrma, sUytan kaynaklanan malvarhgl 


degerlerini aklama veya kayakylhk sUylarmdan mahkum olmamak, 


g)ilgili makamlarca yapllacak ar§iv ara~ttrmasl ve giivenlik soru§turmasl sonucunda elde edilecek 


bUgi ve belgelere gore yurt dl§mda gorevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak, 


g)Son 10 Yllda uyarma ve ktnama cezalan dl§mda disiplin cezaSl verilmemi~ olmak, 


b)Hizmetin gerektirdigi temsil yetenegine sahip bulunmak, 


I)Tablo'da belirtilen Avrupa iilkelerindeki bran§larm tamaml iyin istenilen dilde smav 


ba§vurusunun son giinu itibariyle son be§ yll iyinde, KPDS/YDSIODS'den en az "E" (50 Puan) 


diizeyinde ya da 25.02.2016 tarihinde OSYM tarafmdan gilncellenen Yabanci Dil E§degerlikleri 


tablosunda yer alan bir dil beIge sine sahip olmak, 


i)Daha once yurt dl§mda gorevlendirilmi§ olanlarm ikinci kez bangi gorevle olursa oisun 


gorevlendirilebilmeleri i~in, onceki yurt dl§l gorevlerini ba§anh olarak tamamlaml§ ve yurt iyi 


gorevine ba§lamalanndan itibaren smav ba§vurusunun son giinil itibarlyla en az iki yll yah§ml§ 


olup, smav ba~vuru ~artlarml ta~lyor oimak. 


j)Yapdacak millakatta ba§anh olmak. 


2.2.Aday Tarafmdan Yapdacak Ba~vuru i~lemleri 

Adav Basvuru islemleri; 
a)Adaylar okullkururn mildurliiklerinde onaylanan ba§vuru evraklanm 13-24 Mart 2017 tarihleri 
arasmda 2.3. maddede belirtilen belge1erle birlikte dogrudan bagh bulunduklarl il milli egitim 

mildlirlilklerine elden veya kargo/ posta (APS) He yapacaklardlr. 
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b)Aday, belirtilen iilke/iilke gruplarmdan yalmz bid i~in ba~vuruda bulunabilecektir. 

c)Ba§vuru Fonnunun (Ek-2) hataslz, eksiksiz ve kllavuza uygun olarak doldui'ulmasl 

gerekmektedir. 

~)Ba§vuruda yer alan bilgilerin dogrulugundan aday sorumlu olacaktlr: 

d)Aday, kIlavuzda belirtilen butOn hukumleri kabul etmi§ sayIllr. 

2.3. Ba~vuru i~in Gerekli Belgeler 

a) 4 (dart) adet Guvenlik Soru§tunnasl ve Ar§iv Ara§tnma Fonnu (Ek-l, okull kurum 


mudurluklerince onaylanacak), 


b) 4 (dart) adet nufus cuzdan fotokopisi (Okullkurum mudur1uklerince onaylanacak), 


c) 4 (dart) adet adli sidl ve sablka kaYlt belgesi (e- Devletten almabilir), 

I 
I ~) Ba§vuru Fonnu (Ek-2, okull kurum mudur1uklerince onaylanacak), 
I 

d) Hizmet cetveli (Okull kurum mudurluklerince onaylanacak), 
I 
I e) Yabancl dil belgesi (Okul/ kurum mUdur1Uklerince onaylanacak), 
I 

1) Vukuath aile nUfus kaylt arnegi, I 
g) Bran§mda son mezun olunan okula ait diploma ya da 91k1§ belgesinin fotokopisi (okull kurum 

mudUrlUklerince onaylanacak) 
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2.4. Smava Girecek Adaylarla ilgili OkullKurum MUdUrlUklerince Yapdacak i~lemler 

Adaylarm ba~vuru evraklanm incelemek, dogru beyan edilen ba~vuru evraklanm onaylamak. 

2.5. Smava Girecek Adaylarla ilgili jl Milli Egitim MiidiirlUklerince Yapdacak i~lemler 

a)il milli egitim mUdiir yardlmclsl/~ube mUdiirU ba~kanhgmda en az 3 (Ue;) ki~iden olu~an 


inceleme ve Degerlendirme Komisyonu kurarak adayla;;n ba~vuru evraklanm incelemek, 


b )Adaym daha once yurt dl~l gorevi yaplp yapmadlgml kontrol ederek daha once yurt dl~l 


gorevinde bulunarak gorevini tamamlaml~ ya da kendi istegiyle tamamlamadan donmU~ 


olanlardan, yurt ie;i gorevinde 2 (iki) ylh doldurmayanlarm miiracaatlanm reddetmek, 


c)Adaylann ba~vuru evraklan incelendikten sonra Ba~vuru Formu'nu (Ek-2) onaylamak, 


c;)Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya 91kacak eksik, yanhij veya yamltlcl bilgi beyammn tespit 


edilmesi halinde aday hakkmda gerekli idari iijlemi baijlatmak ve Bakanhga bilgi vermek, 


d)Temsil Yetenegi MUlakatma katllacak ogretmenlerin, il dUzeyindeki glivenlik 


soruijturmalarml ivedilikle yaptrrmak, il genelinde smava katllacak ogretmenlerin tamammm 


gUvenlik kaydl yoksa "ilimizden smava katIlan ogretmenlerden glivenlik kaydl olan yoktur" 


ibaresini, glivenlik kaydl bulunan ogretmenlerin bilgi ve belgelerini toplu olarak Milli Egitim 


Bakanhgl A vrupa Birligi ve Dlij iliijkiler Genel MUdUrlUgli'ne ivedilikle gondermek, 


e)inceleme ve Degerlendirme Komisyohunca incelenen ve baijvuru ijartlanm ta~lyan adaylara ait 


2 (iki) adet GUvenlik Soruijturmasl ve Ar~iv Ara~tIrma Formu (EK-l), 


2 (iki) adet nUfus cUzdan fotokopisi, 


2 (iki) adet adli sicit ve sablka kaYlt belgesi, 


1 (bir)adet Baijvuru Formu (Ek-2) 


l(bir) adet Vukuath aile nUfus kaYlt ornegi, 


l(bir) adet hizmet cetveIi, 


l(bir) adet ogrenim belgesi 

en gee; 31 Mart 2017 tarihine kadar T.C. Milli Egitim Bakanhgl Avrupa Birligi ve Dlij ili~kiler 

Genel MUdUrlUgli inei Ta~ Sok. MiJli Egitim Bakanilgl Be~evier KampUsU C Blok Be~evler I 

ANKARA adresine ivedi olarak kargo veya APS ile gondermek eB~~vuru evraklan gUvenlik 

soru~turmasl sonuc;larl beklenmeden gonderilecektir. Ba~vuru evraklarmm Bakanhga 
t 

gonderilmeyen diger nUshalan il. dUzeyinde yapdacak gUvenlik soru~turmasmda 

kullandacaktlr). 
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2.6. Ba~vurunun Ge~ersiz Sayddlgl Durumlar 

a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya yeli~ki olan, 

b) Yanh~ beyanda bulunan, 

c) B~vurusunu siiresi iyinde yapmayan, 

~) Ba~vuru belgeleri inceleme ve Degerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan 
adaylarm ba~vurularl geyersiz saytllr. 

3.TEMSiL YETENEGi MULAKATI 

3.1. Temsil Yetenegi Mfilakat., Mfilakat Konularl ve Degerlendirme 

a)Temsil Yetenegi Miilakatl, Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyonu marifetiyle Ankara'da 
yapllacaktIr. 

b )Adaylarm Temsil Yetenegi Miilakat tarihleri http://www.meb.gov.tr ve 
http://abdigm.meb.gov.trInternet adreslerinden duyurulacaktlr. 

c)Miilakat konularl ve puan degerleri a~aglda belirtilmi~tir. 

~)Miilakata alman her aday, Bakanhklararasl Ortak Kiiltiir Komisyonunda yer alan her bir kurum 

temsilcisi tarafmdan, yukandaki konu ba~hklan ve puan degerleri Uzerinden ayn ayn 

degerlendirilecektir. Komisyon iiyelerince ayn ayn takdir edilen degerlendirme puanlarmm 

aritmetik ortalamaSI almarak smava katllan her adaym Temsil Yetenegi Miilakat Puam 

belirlenecektir. 

3.2. Temsil Yetenegi Mfilakat Ba~arl SlralamaSI 

a)Adaylann ba~an slralamasl, Temsil Yetenegi MiilakatI puanlarma gore; bran~lar ve iilke/iilke 

gruplarl dikkate ahnarak ayn ayn yapllacaktlr. 

b)Temsil Yetenegi Miilakatl sonucunda puam en az 70 (yetmi~) ve daha yukan olan adaylar 

iyerisinde, puan iistiinlUgllne gore bir ba~an siralamasl yapliarak, bu Kllavuzun Tablo 

bolUmiinde seyilecegi belirtilen ogretmenlerin bran~larl ve sayIlannda aday ba~arlh sayllarak 

yurt dl~mda gorevlendirilmeye hak kazananlar listesine ahnacakt1r. Ba~af1 s1ralama listesinde en 
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son slrada yer alan adaylar ile e~it puana sahip adaylar, 0 bran~ i9in belirtilen kontenjan saYISlll1 

a~sa dahi ba~an slralama listesine ahnacakttr. 


c)Temsil YeteneiU Miilakat puanlarmm esit olmasl durumunda; slraslyla doktora, yilksek 


lisans, Bakanhklararasl Ortak Kiiltilr Komisyonu marifetiyle yurt dl~mda ilk defa 


gorevlendirilme ve mesleki kldem slralamada dikkate almacaktlr. 


\!)Smav siireci ba~ladlktan ve duyurular yapddlktan sonra yeni ihtiya9larm ortaya S:lkmasl, 

ihtiyacm ortadan kalkmasl ya da gerekli goriilmesi halinde belirlenen kontenjanlarl azaltmaya 

veya artmnaya ve yedek aday belirlemeye Komisyon yetkiIidir. 

4. MULAKAT SONU<;LARI 

a)Temsil Yetenegi Miilakatl sonus:larl http://meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr jnternet 

adreslerinden duyurulacaktlr. 

b)Temsil Yetenegi Miilakatmda ba~anh olan ogrettnenlerin smav sonus:larl, smavm yaplldlgl Ylh 

takip eden ii9iincii 3. ydm sonnna kadar ges:erlidir. 

c)Temsil Yetenegi Miilakatmdan sonra ba~vuru ~artlarlll1 ta~lmadigi tespit edilen adaylann smav 

sonu91an gegersiz saYIlacaktlr. 

5. MULAKAT iTiRAZLARI 

a) Adaylar Slllav sonucuna ili§kin itirazlarllli sonucun adaylara duyurulmasllldan itibaren en ge9 

5 (be~) i§ giinii icyerisinde dogrudan Milli Egitim Bakanhgl Avrupa Birligi ve DI~ i1i~kiler Genel 

MiidiirlUgiine yazdI ba~vuru He yapacaklardlr. 

b) Siiresi ges:tikten sonra yapdan itirazlar ile adaYlll T.e. kimlik numaraSI belirtilmeyen, imza ve 

adresleri olmayan dilekgeler kesinlikle dikkate almmayacaklIr. 

6.GOREVLENDiRME ERTELEMESi 

Gorevlendinne SlraSl gelen ogrettnenlerden soru~tunnasl devam edenlerin gorevlendirmeleri 

soru~tunnasl sonus:lanmcaya kadar ertelenecektir. Kendileri, e~ ve 90cuklarl ile bakmakla 

yiikiimlU olduklarl anne ve babalan; dogal afet, salglll hastahk veya uzun sUre tedavi gerektiren 

hastahga maruz kalanlarm gorevlendinneleri, bu durumun Slllav ba~vurusundan sonra 

olu§tugunun bilgisini de icyeren heyet raporu He talepte bulunmalan ve yerlerine slradan 

ogretmen gonderilmesinin mUmkUn oldugu hallerde BakanlIklararasl Ortak KUItUr 

Komisyonunca uygun goriilmesi §artlyla en fazla 1 (bir) yda kadar ertelenecektir. Erteleme 

talebi i9in ibraz edilen bilgi ve belgelerde yanlI§ beyanda bulunuldugunun tespit edilmesi halinde 

ilgili ki§iler hakkmda idari ve cezai i§lemler ba§latIlacaktlr. 
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7.GOREVLENDiRMENiN YAPILMAYACAC;} VEYA iPTAL EDiLECEGi HALLER 

a)Bir ogretmenin gorevlendirme §artlanm ta§lmadlgmm sonradan anla§llmasl veya 

gorevlendirme §artlarmdan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, smaVl kazanml§/ 

yurt dl§mda gorevlendirilmi~ olsa dahi hakkmdaki tUm i~lemler iptal edilerek slralama 

listesinden ylkanllr. 

b)Gorevlendirme SlraSl gelen ogretmenlerden Kllavuzun 6.Gorevlendirme Ertelemesi" ba§hkh 

maddesinde belirtilen hususlar dl§mda erteleme talep edenler ile gorevlendirilen Ulkeye gitmek 

istemeyerek yer degi~ikligi talebinde bulunanlann gorevlendirmeleri iptal edilerek kendileri 

ba§an listesinden Ylkanhr. 

c) Gorevlendirilen Ulkede sava§, iy kan§lkhk, tabii afet, salgm hastahk ve can gUvenligini tehdit 

eden benzeri olaganUstU durumlarm ortaya ylkmasl veya s;ah§ma ve oturma izninin 

uzatIlamamasl gibi nedenlerle yurt is;i goreve donmek durumunda kalanlardan gorev yaptlgl 

toplam sUre 3 ylldan daha az olanlar, bu hususlarm ortadan kalkmasl halinde aym Ulkede veya 

ihtiyay halinde diger Ulkelerde gorevlendirilebilir ve bu gorevlendirme onceki gorevlendirmenin 

devaml niteligindedir. Teklif edilen Ulkelerde kendi istekleri ile gorev yapmak istemeyen 

ogretmenlerin haklan ortadan kalkar. 

t;)Temsil Yetenegi MUlakatmm yaplldlgl Ylh takip eden UylincU yllm sonuna kadar bran~lannda 

talep gelmemesi sebebiyle gorevlendirilemeyenlerin hakkl ortadan kalkar. 

8. GOREVLENDiRME HAKKINDAN VAZGE<;ENLER 

a)Temsil Yetenegi MUlakatmda ba§arlh olan ve bu haklarmdan vazgeyen ogretmenlerin 3 (US;) 


Yll sUre ile smav ba§vurulan kabul edilmeyecektir. 


b )ilk gidi~lerinde uyak biletleri Mill1 Egitim Bakanhgmca ahndlktan sonra gorevlendirildigi 


Ulkeye gitmekten vazgeyen ogretmenlerin bilet Ucretleri kendilerince odenir. 
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SECiLECEK OGRETMENLERiN BRAN~LARI VE SAYILARI 

TabJo Avrupa iilkelerinde gorevlendirilmek fizere: 

I 

Atanmasma Esas Olan Alan 

Tiirkge, Dili ve Edebiyatt, Almanca, 
SlmfOgretmeni, Sosyal BUgiler, Din 
KilltiirU ve Ahlak B 

MUzik 

OkulOncesi 

Ozel Egitim 

Beden Egitimi (Atletizm ve Salon Sporlan) 

Gorsel Sanatlar 

Atanmasma Esas Olan Alan 

TUrkge, Tiirk DiH ve Edebiyatl, Franslzca, 
Slllif Ogretmeni, Sosyal BilgHer, Din 
Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi 

Yabancl Dili 

Almanca 

Almanca 

Almanca 

Almanca 

Almanca 

Almanca 

Yabancl Dili 

FranSlzca 

Yabancl Dili 

italyancaJispanyo leal 
FraI1S1ZCa 

200 

7 

5 

4 

6 

4 

60 

1 

* Bu iJlke gruplarmda gorev/endirilmek iizere .ba~vuru yapacaklarm <;izelgede belirtilen yabancl diflerde, smav 

ba~urusunun son giinii itibanyla son be~ yzl i<;inLte KPDS/YDSIUDS' den en az "E (50 Puan) diizeyinde ya da 

25.02.2016 tarihinde OSYM tarafindan giincellenen Yabancl Dil E§defjerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine 
sahip olmalan gerekir. 
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Ek-l 

GUvENLiK SORU~TURMASI VE AR~iv ARA~TIRMASI FORMU 

SOYADI 

ADI 

'1. iKAMETGAH ADRESi 

2. HALEN OTURMA ADRESi 

3.0GRENiM DURUMU
IEn Son Bitirdigi Okulun Adl ve Veri: 

1 4. AiLEYE AiT BiLGiLER 
I DOGUMYERi 

T ARiHTEN I TARiHE 
I 

-

~-------- SOYADI ADI VE TARiHi UYRUGU YA~AYANLARIl'i ADRE:~ 
ILBABASININ 

--
ANNEsiNiN 

ESiNtN I 
KARDESLERiNiN 

,--_._-

(18 Ya~mdan Biiyiik 
olanlar) 

-,

5. EN SON CALISTIGINIZ YER 

-~--~ 

ism~D TARiHTEN TARiHE !§.VERENiN ADRESi AYRILIS SEBEBi 

1- I ,,-_._-,-. 
6. HAKKINDA VERiLMiS BULUNAN MAHKUMiYET HUKMU VEY A HALEN DEVAM EDEN CEZA DA V ASI 
BULUNUP BULUNMADIGI 

VAR( ) YOK( ) 

YUKARIDAKi BiLGiLERiN DOGRU OLDUGUNU BiLDiRiRiM. iMZA-TARiH 

, 

NUFUS CUZDANI SURETi 

T.e. KiMLiK NO. 

SOYADI MAHALLE 

AD! KOY 

BABAADI CiLTNO j 
ANAADI AiLESlRANO 

DOGUMYERi SIRANO 

DOGUM TARiHi VERiLiS SEBEBi 

MEDENiHALi VERiLiS TARiHi 

UYRUGU SERiNO 

, DiNi KAYITLI OLDUGU NUFUS 
iDARESi 

iL ASKERLiK Ba~lama Tarihi 
iLCE Terhis Tarihi, CezalarJ j 

NUFUS CUZDANI SURETiNi ONA~Y~L::.:A:.=:.Y::.:Ae::.N:;..:.':::.:IN~_~-,::::::--::-==:-=~;:::c:-~ 
f-SO~~Y~AD~I---+-----~A~D~I___~~I____~G~6~RE~~~V~i_____~1_~iM~Z::.:A~-~MU~·~·HO~R~-T~AruH~·~-, 

NOT: nu FORM niLGisAYAR iLE DOLDURULACAKTIR. 
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EK-2 

BASVURU FORMU 

KiMLiK BiLGiLERi 

T.C Kimlik No 

Adl Soyadl I 
BabaAdl 

AnaAdl 

Dogum Yeril Tarihi 

Cinsiyeti 

Medeni Durumu ICocuk SaYlsll 

Ba§vurulan Ulkel Ulke Grubu 

Bakanhkta Atanmaya Esas Bran§1 
, 
I 

GorevYeri Adl 

Gorev Yeri Adresi (ill il~e) 

YABANCI DiL BiLGiLERi: 

I[j Almanca Puan :............ BeIge Turu .•............•.......•.

Miilakat ba~vurusunun son giinii itibariyle son 5 Yll 
iryinde KPDSfODS/YDS veya diger dil belgelerinin [jFranslzca Puan : ....•..•...• BeIge Turu ..•.•.......•...•....... 

tiirii ve puam I0 italyanca Puan : •......••... BeIge Turu ...•.•.......•.......... 


OGRENiM DURUMU VE YURT iCi GOREV YERi BiLGiLERi 

Ogrenim Durumu o Lisans o Yiiksek Lisans o Doktora 

En Son Mezun Oldugu Okul _. 
Gorev unvam Narsa Akademik Unvam 

ilk Goreve Ba§lama Tarihi 

Kadro Derecesi ( derecel kademe ) 

Toplam Hizmet Siiresi (AyhkslZ izin. askerlik 
haric) 

DAlIA ONCE YUR TDI~I GOREvi YAPANLAR (Okutman veya Ogretmen) 

Yurt DI~I Gorev SaYlsl 

Yurt dl~1 Gorev Unvam D Okutman CJ Ogretmen 

Yurt dl~1 Gorev Yeri 

Hangi Tarihler Arasmda Gorevli OIdugu 

Yurt i~i Goreve Donii~ Tarihi ........ .1.........1......... 

Yurt i~i Goreve Donii~ Sebebi 

DAHA ONCE TEMSiL YETENEGi MULAKATINA KATILANLAR 

Mulakat Tarihi 

Komisyonca Yurt DI§1 Gorevlendirmesinin 
YapIltp Yaptlmadtgl Yaplldl o Yapdmadl 

Yurt Dt~t Gorevine gitmeme Sebebi 

----------------~( 13 )~---------------



Ki~isEL OZELLiKLER: 

Siiriicii Ehliyeti var ml? Diva! DYok 

Halk Oyunu Biliyor mu? DEvet Haytr 

Muzik Enstriimam <:alabiliyor mu? Evet o HaYlr Enstrumanlll ad!: 

Bilgisayar Kullanabilme D Word D Excel IJ Power Point 

ALDIGIODULLER 

Odiil Tarihi Belgenin SaYlsl . I Odiil Turti IOdiil Veren Makarn 

\ \ 

iLETi~iM BiLGiLERi: 

Ev Telefon No 

i~ Telefon No 

Cep Telefon No 
I 

E -Posta Adresi 

B3!ivuru Formundaki bilgilerin dogrulugunu kabul ediyorum. 

Tarih: ......1•••• .120 

Basvllru Sahibinin Adl Soyadl Onaylayanm Adl Soyadl Onaylayamn Ad. Soyadl 

(Okul/ Kurum Mudiirii) (11 Milli Egitim Miidiirii Yetkilisi) 
imza imza - Miihiir tmza - Miihiir 

----------------~( 14 )~----------------
I 

i I 



Ek-3 

GENEL AMACLI DiLEKCE ORNEGi 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGINA 
ANKARA 

A~aglda belirtmi~ oldugum taleplerimle Hgili olarak gerekli i§lemin yaptlmaslDl arz ederim . 

... / ... / ... 

(imza) 

Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilek~eler He imzaslz dilekc;eler i~leme konulmayacaktlr. 
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