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..........................VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 
 

İlgi   : a) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayıda Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına 
Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri 
Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.”, 

 b) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine 
Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu (2007), 

 c) 23/08/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23. 09.03/51735 (2005/73) sayılı Genelge. 
 
 Bilindiği gibi yazılı sınav ve seçme sınavı sonuçlarına göre öğretmen istihdam edilen  Fen Liseleri, 
Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerinin çeşitli alanlardaki öğretmen 
ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) kılavuz doğrultusunda başvuru alınmış ve  
atamaları gerçekleştirilmiştir. 
 
 2007-2008 eğitim ve öğretim yılının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yer değiştirme suretiyle 
atamalar nedeniyle bu tür eğitim kurumlarında ayrılan öğretmenlerden oluşan boşluklar ile ihtiyacı 
karşılanamayan eğitim kurumlarına atama yapmak üzere, ilgi (a)Yönetmelik ve ilgi (b) kılavuz hükümleri 
doğrultusunda tekrar başvuru alınacaktır. 
 
 Bu bağlamda; 
  

1. Fen ve Anadolu Liselerinin kadrolu öğretmeni iken çeşitli nedenlerle görevden ayrılmış  olup 2 yıl ve 
daha az süreyle fiilen öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlardan tekrar resmi eğitim kurumlarına 
öğretmen olarak atananlar, 

2.  Fen ve Anadolu Liselerinin kadrolu öğretmeni iken çeşitli nedenlerle( özür, isteğe bağlı yer 
değiştirme……. gibi nedenlerle) kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atanmış olup kapsam dışı eğitim 
kurumlarında son başvuru tarihi itibariyle 3 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, 

3. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öğretmen seçimi 
için yapılan sınavlarda başarılı olanlardan ataması yapılmayanlar, 

 
görev yaptıkları ilde elektronik başvuru ekranına yansıtılacak eğitim kurumları arasından en fazla yirmi 
eğitim kurumu tercih etmek suretiyle 06-12/09/2007 tarihleri arasında http://personel.meb.gov.tr adresindeki 
elektronik başvuru formu ile başvuruda bulunabileceklerdir.  
 
 Başvuruda bulunacaklarda; 
 

a) Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı 
veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak.  

b) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.  

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak.  
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ç) En son ayrıldığı Anadolu Lisesi türü eğitim kurumuna Bakanlık kararnamesi ile atanmış olmak,  

          d) Soruşturma ve mahkeme kararı sonucu Anadolu Lisesi türü eğitim kurumundan ayrılmamış olmak, 

şartları aranacaktır. 
  İlgi (c) Genelgeye göre Anadolu Türü eğitim kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanmış olmakla 
birlikte haklarında açılan yargı kararı sonucunda Anadolu türü kapsamı dışındaki eğitim kurumuna atanmış 
olan öğretmenler 2007 yılı yazılı sınav sonucuna göre başvuruda bulunabileceklerdir. 
 
  Değiştirilen Fen Lisesi Yönetmeliğinin 17’inci maddesi gereğince sınav sonuçları iki yıl geçerli 
olduğundan 2006 yılında Fen Lisesi sınavında başarılı olanlar, bu atama döneminde de Fen Lisesi için 
başvuruda bulunabileceklerdir.  
   

2006-2007 eğitim öğretim yılı 31/08/2007 tarihinde sona erdiğinden; Temmuz 2006 tarihli ve 2586 
sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve 
Atamalarına İlişkin Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik” in geçici 1’inci maddesi 
gereğince 2006 yılında Anadolu Liseleri için yapılan sınavda başarılı olanlar başvuruda bulunamayacaklardır.  
  

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile her türdeki Anadolu Liselerine öğretmen seçimi 
için yapılan sınavlarda başarılı olup da, 2007 yılında bu tür eğitim kurumlarına başvurup ataması yapılanlar ile 
ataması yapılıp herhangi bir nedenle ataması iptal edilen öğretmenler başvuruda bulunamayacaklardır. 

 
İlgi (a) yönetmeliğin 16’ncı maddesi kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenlerin ilsis özlük 

modülünde daha önce görev yapmış olduğu Anadolu Lisesindeki görev kaydında Anadolu Okul Türünün 
“Anadolu Lisesi Öğretmeni “olarak kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru yapamayan öğretmenler 
Anadolu Lisesine atandıkları Bakanlık Atama Kararnamesini pgm_atama_yerdeg26@meb.gov.tr iletişim 
adresine ulaştırmaları durumunda, başvuru ekranına giriş yapmaları sağlanacaktır.  
 
  Tercihler; 
 

1. Fen liselerindeki tüm alan öğretmenleri; Fen liseleri, Resim ve Müzik alanları hariç Anadolu Güzel 
Sanatlar liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu Meslek liselerini, 
  

2. Sosyal Bilimler liselerindeki tüm alan öğretmenleri; Sosyal Bilimler liseleri, Resim ve Müzik 
alanları hariç Anadolu Güzel Sanatlar liseleri,  Anadolu liseleri, Anadolu Meslek Liselerini, 
  

3. Spor liselerindeki Beden Eğitimi öğretmenleri; Spor liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, 
Anadolu Öğretmen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu Meslek liselerini, 

 
4. Anadolu Güzel Sanatlar liselerindeki Resim, Müzik ve diğer alan öğretmenleri; Anadolu Güzel 

Sanatlar liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu Meslek liselerini, 
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5. Anadolu Öğretmen liselerindeki tüm alan öğretmenleri; Anadolu Öğretmen liseleri, Resim ve Müzik 

alanları hariç Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu Meslek liselerini, 
 

6. Anadolu liselerindeki tüm alan öğretmenleri; Resim ve Müzik alanları hariç Anadolu Güzel Sanatlar 
liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu Meslek liselerini, 
 

7. Anadolu Meslek liselerindeki (Anadolu Teknik, Anadolu Ticaret vb.) ilgili Yönetmelikte belirtilen 
alan öğretmenleri; Resim ve Müzik alanları hariç Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu 
Meslek liselerini, 
 

8. Anadolu İmam-Hatip liselerindeki tüm alan öğretmenleri; Resim ve Müzik alanları hariç Anadolu 
Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam-Hatip liseleri, Anadolu Meslek liselerini,  

tercih edebileceklerdir.  
 

Değerlendirme; 
 
a)  İlgi (a) yönetmeliğin 16’ncı maddesi kapsamındaki başvurular birinci öncelikli olmak üzere,  

hizmet puanı üstünlüğüne göre eşitlik halinde öğretmenlikte göreve başlama tarihi esas alınarak tercihlere 
göre, 

 b) 2007 Anadolu Liseleri Seçme Sınavı ile 2006-2007 yılı Fen Lisesi sınavı sonucuna göre 
başvuranlar ikinci öncelikli olarak,  sınav puanı üstünlüğüne göre, puanların eşitliği halinde hizmet puan 
üstünlüğü esas alınarak tercihlerine göre, 

 
 Bunların da eşitliği halinde atamalar, bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecektir. 
 
 Bilgilerinizi ve ilgililere imza karşılığı duyurulmasını rica ederim. 
 
 
 

 Remzi KAYA 
 Bakan a. 
 Genel Müdür 

     
DAĞITIM : 
Gereği  :    Bilgi  :    
Valiliklere     Merkez Teşkilatı Birimlerine 
 
 


