T.C.
IĞDIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 50213857/903.02/5347524
Konu: Özel Eğitim Alanı Öğretmen Duyurusu

25.05.2015

...................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20/05/2015 tarihli ve
5172434 sayılı yazısı.
Şubat 2015 öğretmen atamalarında öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim
(Görme, İşitme, ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora
mezunu olan adayların "özel eğitim" alanında boş kalan 18 kontenjana ilk atama yoluyla
25-28/05/2015 tarihinde atama yapılacağı ile ilgili duyuru www.igdir.meb.gov.tr internet
adresinde yayınlanmıştır.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Hakan CIRIT
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

EK:
- Bakanlık Yazısı (2 sayfa)
DAĞITIM:
- 3 İlçe Kaymakamlığına
- Merkez Okul ve Kurum Müdürlüklerine
Bilgi: Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

İrfan Caddesi 76000 Merkez/IĞDIR
Elektronik Ağ: www.igdir.meb.gov.tr
e-posta: atama76@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Gülhan YAŞAR-VHKİ
Tel: (0476)227 66 19-123
Faks: (0476)227 66 18

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3770-7acc-3919-8f4d-fa80 kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-903.02-E.5172434
Konu: Özel Eğitim Alanı Öğretmen
Atama Duyurusu

20.05.2015

DAĞITIM YERLERİNE

Şubat 2015 öğretmen atamalarında öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim
(Görme, İşitme ve Zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora
mezunu olan adayların “özel eğitim” alanına atanmak üzere yaptıkları başvuruların kabul
edilmemesine ilişkin işlemin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve
E.No:2015/322 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden “özel
eğitim” alanında boş kalan 18 kontenjana ilk atama yoluyla öğretmen ataması yapmak üzere
25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuru alınacağına ilişkin duyuru ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Duyuru.

DAĞITIM :
81 İl Valiliğine

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: pgm_atama_yerdeg27@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: D.KARADEMİR
Tel: (0 312) 413 17 86
Faks: (0 312) 418 03 81

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden54f9-5b3e-3a49-a63e-f9ba kodu ile teyit edilebilir.

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÖĞRETMEN ALIMI YAPILMASINA İLİŞKİN
DUYURU

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı gereğince
öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel engelliler) alanında
tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olan adayların Şubat 2015 öğretmen
atamalarında “özel eğitim” alanına atanmak üzere yaptıkları başvuruların kabul edilmemesine
ilişkin işlemin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve E.No:2015/322 sayılı kararı
ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre özel eğitim
alanına kaynak olan programlardan mezun olanlar ile yine aynı Kararın geçici 6 ncı maddesi
kapsamında öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel
engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olanlardan davaya konu
Şubat 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde aranılan genel ve özel şartları taşıyanların 2014 yılında
yapılan KPSS’ye girmiş olmaları kaydıyla taban puan şartı aranmaksızın 25-28 Mayıs 2015
tarihleri arasında ilk atama yoluyla “özel eğitim” alanında boş kalan 18 kontenjana öğretmen
ataması yapmak üzere başvuru alınacaktır.
Adaylar başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru
Formunu doldurmak suretiyle, başvuru formunun çıktısını istenilen belgeler ile birlikte il milli
eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklardır. Atamalar ise en yüksek puandan başlamak üzere 29
Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

