T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 81181707/903/6292085
Konu : Dershane ve etüt eğitim merkezlerinde
görev yapan personelin öğretmenliğe
ön başvuru duyurusu

18.06.2015

.............................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımızın 17/06/2015 tarih ve E-6237440 sayılı "Dershane ve etüt eğitim
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görev yapan personelin öğretmenliğe
ön başvuru duyurusu
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere 14/03/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12'nci maddesi ile 5580 sayılı Kanuna eklenen
ek 1'inci maddenin birinci fıkrasına göre 14/03/2014 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca faaliyet
gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak
çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi
1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için
aranan özel şartları taşıyanların 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde öğretmen
unvanlı memur kadrolarına atanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda Bakanlığımız kadrolarına öğretmen olarak atanacakların alanlarının belirlenmesi
amacıyla hazırlanan "Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim
Personelinin Atanacakları Öğretmen Kadrolarının Alanlar İtibarıyla Belirlenmesine Yönelik Ön
Başvuru Duyurusu" ekte gönderilmiştir.
Söz konusu duyuru çerçevesinde ön başvurular 22-24 Haziran 2015 tarihleri arasında
alınacağından, başvuruların süresi içerisinde tamamlanması ve başvurularda herhangi bir aksaklığa
sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.
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DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV
YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN ATANACAKLARI ÖĞRETMEN
KADROLARININ ALANLAR İTİBARIYLA BELİRLENMESİNE YÖNELİK
ÖN BAŞVURU DUYURUSU
Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin
atanacakları öğretmen kadrolarının alanlar itibarıyla belirlenmesi amacıyla 22-24 Haziran
2015 tarihleri arasında ön başvuru alınacaktır. Söz konusu başvuruya ilişkin iş ve işlemler
aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.
1. Ön başvuru şartları
1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici,
öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak çalışmakta olmak,
1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,
1.3. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt
eğitim merkezlerinde sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az
toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt
eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum
dikkate alınmayacaktır.),
1.4. KPSS şartı hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmen olarak atanacaklar bakımından belirlenen şartları
taşımak,
1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.6. Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında belirtilen
yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak,
1.7. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar bakımından, Bakanlık ile Yükseköğretim
Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans,
pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf
öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla
tamamlamış olmak,
1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından,
yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul
edilmiş olmak.
2. Ön başvuru
2.1. Öğretmenliğe ön başvuru, elektronik ortamda http://ikgm.meb.gov.tr web
adresinde açılacak link üzerinden 22-24 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
2.2. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.3. Onaylama işlemlerinde yığılmaların önlenerek sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
bakımından ön başvurular, başvurunun yapıldığı gün veya en geç takip eden gün
onaylanacaktır.
2.4. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.5. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

3. Ön başvuruda istenecek belgeler
3.1. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt
eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici veya usta
öğretici olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge.
3.2. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt
eğitim merkezlerinde 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı
hizmeti olduğunu gösterir belge.
4. Diğer hususlar
4.1. Ön başvuru, yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev
yapan eğitim personelinin atanacakları öğretmen kadrolarının alanlar itibarıyla belirlenmesi
amacıyla yapılacak olup, başvuruda bulunanlara herhangi bir hak sağlamayacaktır.
4.2. Ön başvuru alanların tespiti bakımından yapıldığından, şartları taşıyan söz konusu
personelin ön başvuruda bulunmaları atama yapılacak alanlara ilişkin kontenjanın
belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
4.3. Atamaya esas asıl başvuru, ön başvuru sonucunda belirlenecek atama yapılacak
alanlara ilişkin kontenjana atanmak üzere 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
5. İletişim bilgileri
DAİRE
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0 312 413 17 88
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