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1. �LG�L� MEVZUAT 

 
 
 1) 10/08/1999 tarihli ve 23782 say�l� Resmî Gazete’de Yay�mlanan “Millî E�itim Bakanl���na Ba�l� Okul ve 

Kurumlar�n Yönetici ve Ö�retmenlerinin Norm Kadrolar�na �li�kin Yönetmelik” ve 30/11/2003 tarihli ve 
25302 say�l� “Millî E�itim Bakanl���na Ba�l� Okul ve Kurumlar�n Yönetici ve Ö�retmenlerinin Norm 
Kadrolar�na �li�kin Yönetmelikte De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmelik” 

2) 04/03/2006 tarihli ve 26098 say�l� Resmî Gazete’de Yay�mlanan “Millî E�itim Bakanl��� 
Ö�retmenlerinin Atama ve Yer De�i�tirme Yönetmeli�i”, 

3) 20/10/2006 tarihli ve 26325 say�da Resmî Gazete’de Yay�mlanan “Millî E�itim Bakanl���na Ba�l� Fen 
Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Ö�retmenlerinin Seçimi 
ve Atamalar�na Dair Yönetmelik” ile 24/11/2007 tarihli ve 26710 say�l� Resmî Gazete’de Yay�mlanan 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Yönetmelik, 
 4) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Ö�retmenleri  
Seçme S�nav� K�lavuzu (2007), 

5) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119, 133 ve 155 say�l� Karar�. 
 
 

2. �LKELER 
 

a) Atama yap�lacak alanlarda norm kadro aç��� bulunmas�,  

b) Atamalarda tercihler ve puan üstünlü�ünün esas al�nmas�,  

3. GENEL AÇIKLAMALAR 
 

3.1.Bu k�lavuz; hâlen Bakanl���m�za ba�l� resmî e�itim kurumlar�nda görev yapan Fen Liseleri,  
Sosyal Bilimler Liseleri,  Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine ö�retmen seçimi için yap�lan 
yaz� l �  ve seçme s�navlarda ba�ar� l �  olan ö�retmenler  i le ,  i lgi l i  Yönetmenli�in 18’inci  
maddesinin “b” ve “c” f �kralar �na göre ba�vuruda bulunan ö�retmenler in, bu tür e�itim 
kurumlar�na ba�vuru ve atama i�lemlerini 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 ba�vuru al�nacakt�r. 
 

3.3.  Ö�renim gördü�ü alan� d���nda farkl� bir alanda ö�retmen olarak istihdam edilmi� olmakla 
birlikte ö�renimi esas al�narak yaz�l� ve seçme s�nav�na al�nm�� ve ba�ar�l� olmu� ö�retmenler ba�vuruda 
bulunabileceklerdir. 

 
3.4.  Anadolu Liseleri yaz�l� ve seçme s�nav�nda ba�ar�l� olan ö�retmenlerden hâlen askerde 

olanlar�n atama ba�vurular� kabul edilecektir.  
 

3.5.  Hâlen Anadolu Liselerinde kadrolu ö�retmen olarak görev yapanlardan,  yaz�l� ve seçme 
s�nav�na kat�l�p ba�ar�l� olanlar, kendi türündeki e�itim kurumlar�n� tercih edemeyeceklerdir. 

 
 3.6. 2007 y�l�nda s�nav sonucu ve ilgili Yönetmeli�in 16’nc� maddesine göre atamas� yap�l�p iptal 

edilenler, atama tarihinden itibaren bir y�l süreyle tekrar ba�vuruda bulunamayacaklard�r. 
 
3.7. Atamas� gerçekle�tirilenler, atama tarihinden sonra olu�an özürlerinden dolay�, Ö�retmenlerin 

Atama ve Yer De�i�tirme Yönetmenli�inde belirtilen özür durumlar�na ba�l� olarak,  eski görev yerinden 
ayr�lmam�� olmak �art�yla iptal iste�inde bulunabileceklerdir. 

 
          3.8. Ayl�ks�z izinli olanlar hariç, geçici görevli olanlar ve yurt d��� görevde bulunanlardan, ba�vuru 
tarihleri aras�nda göreve ba�layanlar�n ba�vurular� kabul edilecektir. 
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          3.9. De�i�tirilen Fen Lisesi Yönetmeli�inin 17’nci maddesinde s�nav sonuçlar� iki y�l geçerlidir 
denildi�inden, 2006 y�l�nda Fen Lisesi S�nav�’nda ba�ar�l� olanlar bu atama döneminde ba�vuruda 
bulunabileceklerdir. 
 
          3.10. 2005 y�l�nda, 2005/73 nolu Genelge ile yap�lan atamalar�n, yarg� karar� ile iptaline ve geri 
al�nmas�na karar verildi�inden bu Genelge kapsam�nda Anadolu Lisesi türü e�itim kurumlar�na atan�p da 
daha sonra çe�itli nedenlerle bu kapsamdaki e�itim kurumlar�ndan ayr�lanlar ilgili Yönetmeli�in 16’nc� 
maddesine göre ba�vuruda bulunamazlar.  

  
 4. ATAMALARDA ÖNCEL�K 

 
4.1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri 

Ö�retmenlerinin seçimi için yap�lan s�navlarda ba�ar�l� olanlar�n atamas� s�nav puan üstünlü�üne göre, 
 
4.2. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinde 

görevli iken, çe�itli nedenlerle görevden ayr�lanlardan 2 y�l ve daha az süreyle fiilen ö�retmenlik 
mesle�inden ayr� kalanlardan tekrar resmi e�itim kurumlar�na ö�retmen olarak atananlar ile kapsam 
d���ndaki e�itim kurumlar�nda 3 y�l ve daha az süreyle görev yapanlardan, ilgili Yönetmelikte 
belirtilen �artlar� ta��malar� kayd�yla tekrar kapsama dâhil e�itim kurumlar�na atanmak isteyenlerin 
atamas� hizmet puan� üstünlü�üne göre,  
 

4.3. 4.1 ve 4.2’nci maddelerde belirtilen ba�vurulardan söz konusu e�itim kurumlar�n�n 
ö�retmen ihtiyac�n�n kar��lanamamas� durumunda, bu e�itim kurumlar� için ilgili Yönetmeli�in 5’inci 
maddesinde belirtilen �artlar� ta��mak kayd�yla De�erlendirme Formu (Ek-3) üzerinde yap�lacak 
de�erlendirmedeki puan üstünlü�üne göre 
 
      atamalarda öncelik s�ras� esas al�n�r, 

 
 A. BA�VURU VE TERC�HLER 
 

1. Ba�vuru �artlar�; 
 
1.1. Talim ve Terbiye Kurulunun ö�retmenli�e atanacaklar�n belirlenmesine ili�kin kararlar�na göre 

alan� veya ö�renim durumu, atanaca�� e�itim kurumuna uygun olmak, 
 
1.2. Alan�nda en az lisans düzeyinde ö�renim görmü� olmak, 
 
1.3.  Fen Liseleri,   Sosyal Bilimler Liseleri,   Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liseleri 

Ö�retmenlerinin seçimi  için yap�lan  yaz�l�/seçme  s�navlar�nda ba�ar�l� olmak, 
 

1.4.  Bakanl��a ba�l� resmî e�itim kurumlar�nda en  az  üç  y�l  ö�retmenlik  yapm��  olmak  �art�yla, 
ba�vuru  tarihi  itibar�yla  halen Bakanl�k  kadrolar�nda  ö�retmen olarak  ya  da resmi e�itim kurumlar�nda 
ö�retmenlik yapm�� olup da  di�er  hizmet  s�n�flar�nda görev yap�yor olmak, 

 
1.5. Son üç y�ll�k sicil notu ortalamas� en az iyi derece olmak. 

 
2. Ba�vuru Yerleri ve Süresi 
Ba�vurular, 03-12 Mart 2008 tarihleri aras�nda  Bakanl���m�z�n  http://ilsis.meb.gov.tr  internet 

adresindeki Elektronik Ba�vuru Formu ile al�nacakt�r. �stekliler,   internet ba�lant�s� bulunan herhangi bir 
bilgisayardan elektronik  ba�vuru  formunu   doldurduktan   sonra   görevli   olduklar�   e�itim   kurumu 
müdürlüklerine onaylatacaklard�r. Onaylat�lmayan ba�vurular geçersiz say�lacakt�r. 
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3.   Tercihler 
 

Ö�retmenler,  yaz�l� s�nav ba�vurusunda bulunurken,  tercih ettikleri kurum türleri ile s�n�rl� olmak 
üzere seçme s�nav�/yaz�l� s�navda ba�ar�l� olanlar ile i lgi l i  Yönetmeli�in 16’nc�  maddesi  ve 
De�erlendirme Formu (Ek-3)’e göre ba�vuracaklar ,  Elektronik Ba�vuru Formuna yans�t�lacak 
e�itim kurumlar� aras�ndan ve görev yapm�� olduklar� ilden en fazla 20 (yirmi) e�itim kurumu tercihinde 
bulunabileceklerdir. Ayr�ca “Tercihlerime atanamad���m takdirde ih t iyaç  bulunan ayn�  tür  e�i t im 
kurumlar �na  a tanmak istiyorum/istemiyorum.” seçeneklerinden birini tercih etmeleri zorunludur. 

 
  a) Zorunlu çal��ma yükümlülü�ü bulunanlardan, I. Hizmet Bölgesinde görevli olanlar ayn� ilin D 

ve E s�n�f� ilçelerindeki e�itim kurumlar�n�, 
 

b) Özür durumundan zorunlu çal��ma yükümlülü�ü ertelenen ö�retmenler, bulundu�u ildeki 
Anadolu türü e�itim kurumlar�n�, 

 
c) 04/03/2006 tarihinden önce zorunlu çal��ma yükümlülü�ü öngörülen hizmet bölgeleri 

kapsam�ndaki  illerde  görev  yapan  ö�retmenler,  bulunduklar�  illerin  A,  B,  C,  D  ve  E  s�n�f�  ilçelerindeki 
e�itim kurumlar�n�, 

 
tercih edebileceklerdir. 
 
 
3.1. �lgili Yönetmenli�in 16’nc� maddesine göre tercihte bulunacaklar, 

 
3.1.a. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Ö�retmen Liseleri ve Anadolu �mam Hatip 

Liselerine atamalar seçme s�nav� sonucuna göre yap�ld���ndan, 
 
I. Yukar�da belirtilen e�itim kurumlar�nda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan ö�retmenler, bu 

tür e�itim kurumlar� aras�nda, 
 

            II. Yukar�da belirtilen e�itim kurumlar�nda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan ö�retmenler; 
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Müzik ve Resim ��/Resim/Görsel Sanatlar alanlar� hariç) ile Spor 
Liselerinin (Beden E�itimi alan� hariç), yaz�l� s�nav sonucu atama yap�lan Anadolu Lisesi türü e�itim 
kurumlar�n�, 
 

3.1.b. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim ��/Resim/Görsel Sanatlar alanlar�nda 
kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan ö�retmenler, bu tür e�itim kurumlar�n�, 

 
3.1.c. Spor Liselerinin Beden E�itimi alan�nda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan ö�retmenler, 

bu tür e�itim kurumlar�n�, 
 
3.1.d. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim ��/Resim/Görsel Sanatlar alanlar� ve Spor 

Liselerinin Beden E�itimi alanlar�nda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan ö�retmenler, yaz�l� ve seçme 
s�nav� ile ö�retmen atamas� yap�lan e�itim kurumlar�n�, 

 
3.1.e. Anadolu Lisesi türü e�itim kurumlar�nda kadrolu olarak görev yapmakta iken ayr�lan 

ö�retmenler, bu tür e�itim kurumlar�n� (Mülakat/uygulama s�nav� sonucu al�nan Anadolu türü e�itim 
kurumlar�n� tercih edemezler), 

 
tercih edebileceklerdir. 
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4.  Ba�vuru Formunun Doldurulmas� 
 

Elektronik Ba�vuru Formunun doldurulmas�na ili�kin i�lem basamaklar�: 
 
4.1.  �nternet ba�lant�s�  bulunan  herhangi  bir  bilgisayardan  http://personel.meb.gov.tr veya 

http://ilsis.meb.gov.tr internet adresine giriniz. 
 
4.2. Sayfadaki “Anadolu Liselerine Ö�retmen Ba�vurular� �çin Elektronik Ba�vuru Formu” linkini 

t�klay�n�z. 
 

4.3.  Kar��n�za,  Elektronik  Ba�vuru  Formu  giri�  ekran�  gelecektir.  T.C.  Kimlik Numaran�z, 
onaylama kodu, �LS�S Özlük Modülü’ndeki �ifre bölümüne kurumunuz taraf�ndan verilen �LS�S �ifresini 
ilgili kutuya yazd�ktan sonra “Giri�”  butonunu  t�klay�n�z.  Resimli  “Elektronik Ba�vuru Formu”  ekran�  
gelecektir.  Adaylar�n  bu ekrandaki kimlik bilgileri �LS�S veri taban�ndan yans�t�lm��t�r. 

 
4.4.  Ba�vurular�n  yap�laca��  Elektronik  Ba�vuru  Formuna;  Kimlik  Bilgileri,  Mezun  Oldu�unuz  

Yüksekö�retim Program�, Bakanl�k Atama Alan� vb. otomatik olarak yans�t�lm��t�r. 
 
Bu bilgilerin ö�retmenlerce kontrol edilmesi varsa yanl��l�klar�n belgeye dayal� düzeltilmesi için 

e�itim kurumu müdürlü�üne ba�vurmalar� gerekmektedir. 
 
4.5. Tercihlerinizin tümünü  kontenjan  ölçüsünde  istedi�iniz  s�rada  yapabilirsiniz.  Bu  �ekilde  

toplam  20  (yirmi)  e�itim  kurumu  tercih  etme  hakk�na sahipsiniz.  (Kontenjan� 20   (yirmi) say�s�n�n 
alt�ndaki alanlarda  sadece kontenjan  say�s� kadar  tercih yap�labilir.) 

 
4.6. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu t�klayarak ba�vuru formunu 

doldurma i�lemini tamamlam�� olacaks�n�z. 
              
             4.7. Ancak  formda  girilmesi   zorunlu   alanlarda   eksiklik   olmas�   hâlinde   ekrana   yans�yacak 
hatalar�n�za ili�kin uyar� mesajlar�n� dikkate alarak formdaki hatal� bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir. 
 

4.8. Elektronik  Ba�vuru  Formuna  girmi�  oldu�unuz  bilgileri  gösterir  bilgisayar  ç�kt�s�  (rapor) 
al�namayacakt�r. Bilgisayar  ç�kt�s�,  görev  yapt���n�z  e�itim  kurumunun  onaylama  i�lemi  sonucunda 
verilecektir. 

 
4.9. Elektronik Ba�vuru Formundaki bilgilerinizi görev yapt���n�z e�itim kurumuna onaylatmadan 

önce,  hatal�  bilgi varsa  düzeltme  yapabilirsiniz.  Onay  i�leminden  sonra  form üzerinde  düzeltme  söz 
konusu  de�ildir.  Düzeltme  i�lemi  için  (tercih  de�i�ikli�i  hariç)  Elektronik  Ba�vuru  Formunuzu 
onaylayan  görevli  personel  taraf�ndan  ba�vurunuzun  reddedildikten  sonra  yeniden  giri�  yapman�z 
gerekmektedir. 
 

 
 

C. YAPILACAK �� VE ��LEMLER 

Kurum Müdürlü�ü Onay Süreci 

• Kadrosunun  bulundu�u  kurum  taraf�ndan  aday�n  ba�vuru  formuna  yans�t�lan  bilgilerinin 
do�ru olup olmad���na ve ba�vuru �artlar�n� ta��y�p ta��mad���na özellikle dikkat edilecektir (Örne�in: 
�LS�S  Özlük  Modülü’nde  yer  alan  Kimlik  Bilgileri  sayfas�ndaki  “Zorunlu  Hizmeti”  bölümünün  bo� 
b�rak�lmas� vb.)  . Bu bilgilerin uygunlu�u hâlinde ba�vuru onay i�lemine devam edilecektir. 
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• Onaylama i�lemi sonuçland�ktan sonra ba�vuru formunun iki adet ç�kt�s� al�narak nüshalar�yla 

birlikte  ö�retmene  imzalat�lacakt�r.  Onaylanan  ba�vuru  formunun  bir  nüshas�  ö�retmene  geri  verilecek, 
di�er nüshas�na bu belgelerin birer fotokopisi ili�tirilmek suretiyle iki y�l süreyle muhafaza edilecektir. 

•   Onaylanm��  ba�vuru  formunu  yanl��  doldurdu�unu  (tercihleri  hariç)  sonradan  beyan  ederek 
yanl��l���n düzeltilmesini, ba�vuru süresi içinde ve yaz�l� olarak isteyen ö�retmenlerin ba�vurular�, iste�inin 
uygunlu�u hâlinde  iptal edilerek yeniden ba�vuruda bulunmalar� sa�lanacakt�r. 
 

 NOT: Onaylama i�lemleri tamamland�ktan sonra buna ili�kin liste, kurum müdürü taraf�ndan 
bilgilendirme amaçl� olmak üzere �lçe Millî E�itim Müdürlü�üne gönderilecektir,  
 

B.   ATAMALAR 
 

1. Atamalar�n Yap�lmas� 
 

a) Seçme ve yaz�l� s�nav puan üstünlü�üne göre  yap�lacak atamalarda, tercihler ve s�nav puan 
üstünlü�ü, S�nav puanlar�n�n e�itli�i durumunda; hizmet puan� üstünlü�ü, bunun da e�itli�i hâlinde 
ö�retmenlikte göreve ba�lama tarihi esas al�nacakt�r. E�itli�in yine bozulmamas� durumunda atamalar 
bilgisayar kuras�yla, 

  
b) �lgili Yönetmenli�in 16’nc� maddesi kapsam�ndaki atamalarda  hizmet puan� üstünlü�ü, 

bunun da e�itli�i hâlinde ö�retmenlikte göreve ba�lama tarihi esas al�nacakt�r. E�itli�in yine bozulmamas� 
durumunda atamalar bilgisayar kuras�yla, 

 
c) De�erlendirme formu Ek-3’e göre yap�lacak atamalarda de�erlendirmede puan üstünlü�ü, e�itli�i 

halinde  hizmet puan� üstünlü�ü, bunun da e�itli�i hâlinde ö�retmenlikte göreve ba�lama tarihi esas 
al�nacakt�r. E�itli�in yine bozulmamas� durumunda atamalar bilgisayar kuras�yla, 

 
belirtilen takvime göre gerçekle�tirilecektir 

 
2. Atama Sonuçlar�n�n Duyurulmas� 

 
Bilgisayar  ortam�nda  atamas�  yap�lan  ö�retmenler  atama  sonuçlar�n�  http://personel.meb.gov.tr 

internet adresinden ö�renebileceklerdir. 
 

3. Tebligat, Görevden Ayr�lma ve Ba�lama ��lemleri 
 

Anadolu  Liselerine  atanacak  ö�retmenlerin  tebli�  belgeleri,  internet  arac�l���yla  PDF  format�nda  il 
millî e�itim müdürlüklerine gönderilecektir. 

 
Ö�retmenlerin  tebli�  belgeleri,  en k�sa sürede  tebli�  edilerek  ili�ik  kesme ve ba�lama  i�lemleri �LS�S 

üzerinde i�lenecektir. 
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EK-1 
 
 
 

ATAMA YAPILACAK ALANLAR 
 
 
 
 

ALAN KODU 
 

ALANLAR 

2265 Beden E�itimi 

1123 Biyoloji 

1207 Co�rafya 

1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1371 Felsefe 

1230 �HL Meslek Dersleri

1627 Kimya 

1390 Fizik 

2353 Matematik 

1822 Müzik 

1860 Ö�retmenlik Meslek Bilgisi Dersleri

1894 Rehber Ö�retmenli�i

1925 Resim-��/Resim/Görsel Sanatlar

2036 Tarih 

1283 Türk Dili ve Edebiyat�/Dil ve Anlat�m/Türk Edebiyat� 

1524 �ngilizce 

2246 Almanca 

1417 Frans�zca 
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2008-ATAMA TAKV�M� 

 
 

 
S�ra 
No 

 
 

YAPILACAK �� VE ��LEMLER 
 

TAR�H 

 

1 
 

BA�VURULARIN KABUL ED�LMES�  

03-12 Mart 2008 
 

2 
ATAMALARIN YAPILMASI, SONUÇLARIN BASIN VE 
�NTERNET YOLUYLA DUYURULMASI  

14 Mart 2008 
 

 
3 

ATAMA KARARNAMELER�N�N �L M�LLÎ E��T�M 
MÜDÜRLÜKLER�NE B�LG�SAYAR ORTAMINDA 
AKTARILMASI 

 

 
14 Mart 2008 

 
4 

 

ATAMASI YAPILAN Ö�RETMENLER�N 
GÖREVLER�NE BA�LAMALARI 

 

   En k�sa sürede 
 

 
TEREDDÜT ED�LEN HUSUSLARDA ULA�ILAB�LECEK BA�VURU BÜROLARI VE 

�LET���M ADRESLER� 
 

 
�LLER TELEFON E-POSTA ADRESLER� FAKS 

NO 
Adana, Afyonkarahisar, A�r�, Aksaray, Ankara, 
Antalya, Ardahan, Ayd�n, Bal�kesir, Siirt, Tunceli  

(0312) 413 12 37 
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Amasya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbak�r, Edirne, 
Elaz��, Erzincan, Erzurum, Eski�ehir, Gaziantep, 
Giresun, Gümü�hane 
 

 
 
(0312) 413 12 37 
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Bingöl, Çank�r�, Hakkari, Hatay, I�d�r, Isparta, 
�stanbul, Kahramanmara�, Karaman, Kars, 
Kastamonu, 

 
(0312) 413 15 54 
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�zmir, Karabük, K�r�kkale, , K�rklareli, K�r�ehir, 
Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mu�, Nev�ehir  

(0312) 413 12 37 
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Mersin, Mu�la, Ni�de, Ordu, Osmaniye, Sakarya, 
Samsun, Sinop, �anl�urfa, Tokat, Trabzon, U�ak, 
Van, Yalova, Zonguldak 

 
(0312) 413 15 54 
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Ad�yaman, Artvin, Bart�n, Bayburt, Denizli, 
Düzce, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Rize, 
Sivas, ��rnak, Tekirda�, Yozgat 

 
 (0312) 413 12 37 
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