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Bakanlar Kurulu Kararınca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar
kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınavla ilgili açıklama ve
sınav sonucunun adaylara duyurulması, Millî Eğitim Bakanlığının internet sayfasından yapılır. İnternet
sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri:

13 – 20 Temmuz 2016

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bakanlığımızı bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel sorular için:
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi – ALO 147
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (YYEGM)
Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina 6. Kat C Blok Atatürk Blv. 06648 Kızılay / ANKARA
Telefon – (312) 413 16 30
Telefon – (312) 413 37 68
Belgegeçer – (312) 424 19 57
Elektronik Posta – yyegm@meb.gov.tr
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Internet Adresi:
http://yyegm.meb.gov.tr/
Sınav Sonuçları İçin
İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr/

DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle
durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Milli Eğitim Bakanlığının resmî
internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen
değişikliklere ilişkin bilgiler de Milli Eğitim Bakanlığının Internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır.
İlgililerin Milli Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
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SINAV TAKVİMİ

Faaliyet

Tarih Aralığı

Sorumlular

Duyurunun Yayımlanması

01 Temmuz 2016

Milli Eğitim Bakanlığı

Başvuru

13– 20 Temmuz 2016

Adaylar

Başvuru Evraklarının Bakanlığa
Gönderilmesi

20 -25 Temmuz 2016

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Yurt Dışında Görevlendirmek Üzere
Seçilecek Öğretmenlerin Temsil
Yeteneği Mülakatı

01 - 12 Ağustos 2016

Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu

Temsil Yeteneği Mülakatı
Sonuçlarının İlanı

Ağustos 2016

Milli Eğitim Bakanlığı

Göreve Esas Mazeret Dilekçelerinin
Alınması

Sonuçların Açıklanmasına
Müteakip 5 İş Günü

Milli Eğitim Bakanlığı

Yurt Dışı Görev Yerlerinin İlanı

Eylül 2016

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, belirtilen tarihlerde
değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Söz konusu tarihlerde değişiklik olması durumunda
http://meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr Internet adreslerinden duyurulacaktır.
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1. GENEL ESASLAR
a) İlgili Mevzuat; Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt
dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve
dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin
unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin
sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 3/7/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri
ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve
Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı”yla düzenlenmiştir.
Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla; ilgili mevzuat,
29.06.2016 tarihli ve 46814609-125.05-E.7190985 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası
Ortak Kültür Komisyonunun 01/07/2016 tarihli ve 45 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan iş
bu Kılavuz’da belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
b) Genel esaslara göre seçilecek öğretmenlerin branşları ve sayıları kılavuz sonunda yer alan
tablolarda belirtilmiştir.
c) Temsil Yeteneği Mülakatı Ankara’da gerçekleştirilecek olup mülakata ilişkin gerekli duyurular
resmî internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
d) Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki “Genel
Amaçlı Dilekçe Örneği”ni kullanacaklardır.
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2.BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI
2.1. Başvuru Şartları
Aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar 2016 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme
Sınavı’na başvurabilirler.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 26/0
c) 9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
e) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
f) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
g) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti
bulunup (Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan
hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte (askeri öğretmenlikte geçen
süreler dahil) geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki
hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir) 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâbi olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim hizmetleri
sınıfında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
h) Görevini yapmasına engel olabilecek fiziksel yahut ruhsal bir rahatsızlığı bulunmamak.
i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
j) Yurt dışında görevlendirilmesine yönelik bir engeli bulunmamak,
k) Yapılacak sınavda başarılı olmak,
l) Tablo 4’te Moldova Cumhuriyeti’nde yer alan ve Bakanlığımız işbirliğinde açılan eğitim-öğretim
kurumlarında Kimya (İngilizce) ve Biyoloji (İngilizce) branşlarında görev yapmak üzere
başvurmak için sınav başvurusunun son günü itibariyle, son beş yıl içinde KPDS/YDS/ÜDS’ den
alınmış en az “E” (50 Puan) düzeyinde yabancı dil belgesine veya 22.01.2016 tarihinde ÖSYM
tarafından güncellenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip
olmak,

m) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez hangi görevle olursa olsun
görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi
görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış
olup, sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak.

DİKKAT! Yurt dışına görevlendirme en fazla iki kez yapılır.








Sözleşmeli istihdam edilen öğretmenlerden kadrolu statüye geçenlerin sözleşmeli olarak geçirdikleri
hizmet süreleri, işbu
maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 5 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Aylıksız izinde olan öğretmenler
 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavına
başvuruda bulunabileceklerdir.
03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 9’uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bumaddede belirtilen diğer bir nedenle
yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar.
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2.2.Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri
Aday Başvuru İşlemleri;
a) Adaylar başvurularını 13-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ek-2 Öğretmen Bilgi Formunu
bilgisayar ortamında doldurarak okul müdürlüklerine onaylattıktan sonra 2.3.maddede belirtilen
belgelerle birlikte doğrudan bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
b) Aday, belirtilen ülke/ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir.
c) Öğretmen Bilgi Formunun (Ek-2) hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurulması
gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
d) Aday, kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( EK-1)
4 (dört) adet nüfus cüzdan fotokopisi (Okul Müdürlüğünce onaylanacak.),
4 (dört) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi,
2 (iki) adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2, okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
2 (İki ) adet Biyometrik Fotoğraf (3,5x4,5cm),
Hizmet cetveli (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
Varsa yabancı dil belgesi (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
En son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (Okul/ kurum
müdürlüklerince onaylanacak),
j) Varsa bilimsel çalışmalar ve yayımlanmış eserler,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

DİKKAT! Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı olması halinde,
beyanda bulunan aday, beyanı onaylayan okul/Kurum /İlçe yetkilileri hakkında idari ve hukuki işlemler
başlatılacaktır





EK-1’de yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği
değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak, formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her
birine
son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.
Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda
“soyadı” değişen adayların ilgili karar örneğini istenen belgelerle

birlikte göndermeleri gerekmektedir.

2.4. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar
a)
b)
c)
d)

Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,
Yanlış beyanda bulunan,
Başvurusunu süresi içinde yapmayan,
Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan
adayların başvuruları geçersiz sayılır.
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3. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLER İÇİN
YAPILACAK SINAV
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler “Temsil Yeteneği Mülakatı” sınavına tâbi tutulacaktır.

3.1 Temsil Yeteneği Mülakatı, Mülakat Konuları ve Değerlendirme
a) Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle ve mülakat
şeklinde 01-12 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
b) Temsil Yeteneği Mülakatına girecek adayların mülakat tarihleri http://www.meb.gov.tr ve
http://yyegm.meb.gov.tr Internet adreslerinden duyurulacaktır. Tüm adayların mülakatı aynı
tarihler arasında yapılabileceği gibi gruplandırılmak suretiyle farklı tarihlerde de
yapılabilecektir.
c) Mülakat konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir.
I

Türkçeyi Doğru Kullanma Becerisi

25 Puan

II

Millî Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılâp Tarihi

25 Puan

III

Genel Kültür, Mevzuat

25 Puan

IV

Genel Görünüm, Tutum ve Davranış

25 Puan

TOPLAM

100 Puan

d) Mülakata alınan her aday, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunda yer alan her bir
kurum temsilcisi tarafından, yukarıdaki konu başlıkları ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı
değerlendirilecek ve değerlendirme puanları çizelgeye kaydedilecektir. Komisyon üyelerince
ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sınava katılan
her adayın Temsil Yeteneği Mülakat Puanı belirlenecektir.

3.2.Temsil Yeteneği Mülakatı Başarı Sıralaması
a) Adayların başarı sıralaması, Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarına göre; branşlar ve ülke/ülke
grupları dikkate alınarak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
b) Temsil Yeteneği Mülakatı sonucunda puanı en az 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar
içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, bu Kılavuzun Tablolar
bölümünde seçileceği belirtilen öğretmenlerin branşları ve sayılarında aday başarılı sayılarak
yurt dışında görevlendirilmeye hak kazananlar listesine alınacaktır. Başarı sıralama listesinde
en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o branş için belirtilen kontenjan
sayısını aşsa dahi tümü başarı sıralama listesine alınacaktır.
c) Temsil Yeteneği Mülakatı puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla lisansüstü eğitim,
ilk defa görevlendirilme ve görev süresi sıralamada dikkate alınacaktır.
d) Sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması,
ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya,
artırmaya veya yedek aday belirlemeye Komisyon yetkilidir.
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3.3.Mülakata Girecek Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
a) Temsil Yeteneği Mülakatına girecek adayların, il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını
ivedilikle yaptırarak sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Genel Müdürlüğüne bildirmek.
b) İl genelinde temsil yeteneği mülakatına girecek öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa
“ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur” ibaresi yazılacaktır.
Güvenlik kaydı bulunan adayların bilgi ve belgeleri ise toplu olarak Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne ivedilikle göndermek,
c) Adayın daha önce yurt dışı görevi yapıp yapmadığını kontrol ederek daha önce yurt dışı
görevinde bulunarak görevini tamamlamış ya da kendi isteğiyle tamamlamadan dönmüş
olanlardan, yurt içi görevinde 2 (iki) yılı doldurmayanların müracaatlarını kabul etmemek,
d) Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu aday
sınavı kazansa dahi adayın tüm haklarını iptal ederek, aday hakkında gerekli idari işlemi
başlatmak.
e) İl milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında en az 3 (üç) kişiden oluşan
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kurarak adayların başvuru evraklarını incelemek.
f) Adayların başvuru evrakları incelendikten sonra Öğretmen Bilgi Formu’nu (Ek-2) onaylamak,
g) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca İncelenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylara ait
2(iki) adet ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( EK-1), 2 (iki) adet nüfus
cüzdan fotokopisi, 2 (iki) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi, 2(iki) adet biyometrik fotoğraf,
1(bir) adet Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,1(bir) adet hizmet belgesi, 1(bir) adet öğrenim
belgesi ve varsa diğer evrakları en geç 25 Temmuz 2016 tarihinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 6.Kat C Blok Bakanlıklar 06648
Kızılay/ANKARA” adresinde olacak şekilde ivedi olarak kargo veya APS ile
göndermek.(Başvuru evrakları güvenlik soruşturması sonuçları beklenmeden gönderilecektir.
Başvuru evraklarının Bakanlığa gönderilmeyen diğer nüshaları il düzeyinde yapılacak güvenlik
soruşturmasında kullanılacaktır.)

4. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Temsil Yeteneği Mülakat sonuçları Ağustos 2016 tarihinde
http://meb.gov.tr ve
http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.
Temsil Yeteneği Mülakatında başarılı olan öğretmenlerin sınav sonuçları, üçüncü (3.) yılın
sonuna kadar geçerlidir.

5. SINAV SONUÇLARININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Temsil Yeteneği Mülakatından sonra başvuru şartlarını taşmadığı tespit edilen adayların sınav
sonuçları geçersiz sayılacaktır.
.

6. SINAV İTİRAZLARI
a) Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5
(beş) iş günü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.
b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve
adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.


Bu sınavlara başvurmuş olanlar, bu kılavuzda yer alan hükümlerle ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları
kabul etmiş sayılırlar.

9

7. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME
7.1. Vize İşlemleri
a) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenler ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar
görevlendirilecekleri makamlarca istenmesi halinde vize almak zorundadırlar.
b) Yurt
dışında
görevlendirilen
öğretmenler,
görevlendirildikleri
ülkenin
Ankara’daki
Büyükelçiliklerine/Başkonsolosluklarına vize başvurusunda bulunacaklardır.
c) Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenler, görevlendirildikleri ülke makamlarından
vize ve/veya oturum izni almak zorunda kaldığı takdirde vize ve oturum izni harçları ile bu işlemlere
yönelik diğer masraflar kendileri tarafından karşılanacaktır.
d) Aynı ülkede/şehirde görevlendirilen öğretmenler, vize başvurularını birlikte yaparlar.
e) Görevlendirilen ülkelere ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alınan bu vizeler oturum
iznine dönüşmeden Türkiye’ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

7.2. Yurt Dışı Görev Yerine Hareket
a) Görevlendirilen öğretmenlerin yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, sağlık kurulu
raporlarının alınmış; pasaport, vize, ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır.
b) Öğretmenler yurt dışı göreve hareket etmeden önce; okul/kurum müdürlüklerinden alacakları
yönetici olmadıklarına dair belgeyle, sağlık raporlarını Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve
Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
c) Öğretmenler yurt dışında yetkililerce karşılanıp göreve başlatılırlar.

7.3. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Görevleri Nedeniyle Sorumlu Olduğu
Makamlar
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler görevleri nedeniyle misyon şefine, eğitim müşavirine/ eğitim
ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları
personele; Türk okulu, Bakanlık işbirliğinde açılan okul veya Türk Kültür Merkezi müdürlerine karşı
sorumludur.

7.4.Görevlendirme Ertelemesi
Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerden soruşturması devam edenlerin görevlendirmeleri soruşturması
sonuçlanıncaya kadar ertelenecektir. Kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları anne ve
babaları; doğal afet, salgın hastalık veya uzun süre tedavi gerektiren hastalığa maruz kalanların
görevlendirilmeleri, talepte bulunmaları ve bu durumun sınav başvurusundan sonra oluştuğu bilgisini de
içeren heyet raporu ile belgelendirmeleri, yerlerine sıradan öğretmen gönderilebilmesinin mümkün
olduğu hallerde ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca uygun görülmesi halinde en fazla 1
(bir) yıla kadar ertelenebilecektir. Erteleme talebi için ibraz edilen bilgi ve belgelerde yanlış beyanda
bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında idari ve cezai işlemler başlatılacaktır.
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7.5.Mazeret Dilekçeleri
Sınav takviminde belirtilen tarihler arasında belgeye dayalı, görevlendirme sırasında dikkate alınması
gereken durumlar (eş durumu, çocuk eğitimi) dilekçe ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğüne bildirilecektir.

7.6.Görevlendirmenin Yapılmayacağı veya İptal Edileceği Haller
a) Bir öğretmenin görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme
şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışında
görevlendirilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılır.
b) Görevlendirme sırası gelen öğretmenlerin; işbu Kılavuzun “7.4. Görevlendirme Ertelemesi” başlıklı
maddesinde belirtilen hususlar dışında hiçbir sebeple görevlendirmeler ertelenemez, erteleme talep
edenler ile görevlendirilen ülkeye gitmek istemeyerek yer değişikliği talebinde bulunanların
görevlendirmeleri iptal edilerek kendileri başarı listesinden çıkarılır.
c) Savaş vb. nedenlerden dolayı başvurdukları ülkedeki okulların kapatılması vb. durumlarda görev
süresini tamamlamadan yurt içi göreve dönmek durumunda kalan öğretmenlere yeni görev yerleri için
en fazla iki ülke teklif edilir. Teklif edilen ülkelerde kendi istekleri ile görev yapmak istemeyen
öğretmenlerin hakları ortadan kalkar.

d) Temsil Yeteneği Mülakatının yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar branşlarında talep
gelmemesi sebebiyle görevlendirilemeyenlerin hakkı ortadan kalkar.

7.7.Görevlendirme Hakkından Vazgeçenler
a) Temsil yeteneği mülakatında başarılı olan ve bu haklarından vazgeçen öğretmenlerin 3 (üç) yıl süre
ile sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) İlk gidişlerinde uçak biletleri Millî Eğitim Bakanlığınca alındıktan sonra görevlendirildiği ülkeye
gitmekten vazgeçen öğretmenlerin bilet ücretleri kendilerince ödenir.



Sınava başvuru yapan öğretmenlerin başarılı olmaları ve görevlendirilmeleri halinde uyum sorunu
yaşamamaları için başvuru yaptıkları ülkenin sosyal, siyasal
 ve ekonomik şartları ile ilgili önceden
araştırma yaparak bilgi sahibi olmaları yüksek öneme haizdir.

8. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
8.1. Yol Giderleri ve Gündelikler
a) Görevlendirilen öğretmenin kendisine, ilk gidişinde ve yurda kesin dönüşünde ilgili mevzuata göre yol
yevmiye ve vasıta bilet ücreti ödenir. Gerekli belgeler ilk gidişte Bakanlığımızca, yurda kesin dönüşte
ise eğitim Büyükelçilik / Müşavirlik tarafından verilir.
b) Öğretmenlerin ilk gidişlerini uçakla yapmaları halinde bilet rezervasyonları Millî Eğitim Bakanlığınca
yapılacaktır.
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8.2. Yurt İçi Aylığı
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildikleri süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli
sayılırlar. 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 05.06.2003 tarihli ve
2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11 inci maddesi gereğince, yurt içi aylıklarının bağlı
bulundukları kurum tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenmesine devam edilir.

8.3. Yurt Dışı Aylığı
Görevlendirilen öğretmenlere; 03.07.2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,
05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12 nci maddesi çerçevesinde, Dışişleri
Bakanlığı bütçesinden yurt dışı aylığı ödenir.

8.4. İzinler
Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız
izinleri, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13. ve 14’ üncü maddeleri ile
düzenlenmiştir.

8.5. Yurt İçi Göreve Döndürme
a) Yurt dışında görevlendirilen öğretmenler, 05.06.2003 tarihli ve 2003/ 5753 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nın 9’uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürülürler.

b) Yurt içi görev yerleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c) En az bir öğretim yılı görev yapmadan, resmi belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi
görevine dönme isteğinde bulunan öğretmenlerin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret
beyanında bulunanların talebi yerlerine sıradan öğretmen gönderilebilmesinin mümkün olduğu hallerde
Komisyon tarafından değerlendirilir.

8.6. Öğretmenlerin İzinli Sayılacakları Haller
Temsil Yeteneği mülakatına çağrılan ya da yurt dışında görevlendirilip pasaport ve vize işlemi yaptıracak
olan öğretmenler bağlı bulundukları makamlarca idari izinli sayılırlar.

8.7. Yol ve Konaklama Giderleri
Temsil Yeteneği Mülakatına çağrılan öğretmenlerin yol ve konaklama giderleri kendilerince karşılanır.

8.8. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
Temsil Yeteneği mülakat tarihleri ile sonuçların açıklanması ile ilgili işlemler http://www.meb.gov.tr ve
http:// yyegm.meb.gov.tr Internet adreslerinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir.
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TABLOLAR
SEÇİLECEK ÖĞRETMENLERİN BRANŞLARI VE SAYILARI

Tablo 1. Katar’da görevlendirilmek üzere:
Atanmasına Esas Olan Alan



Seçilecek Öğretmen Sayısı

Arapça

1

Beden Eğitimi

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji

1

Görsel Sanatlar

1

İngilizce

3

İlköğretim Matematik

1

Müzik

1

Rehberlik

1

Sınıf Öğretmenliği

4

Sosyal Bilgiler

1

Türkçe

1

TOPLAM

17

Arapça bilenler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
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Tablo 2.Gürcistan, Bahreyn, Lübnan, Tunus, Karadağ vb. ülkelerde
görevlendirilmek üzere:
Atanmasına Esas Olan Alan



Seçilecek Öğretmen Sayısı

Arapça

1

Beden Eğitimi

1

Biyoloji

1

Coğrafya

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Felsefe

1

Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji

1

Fizik

1

Görsel Sanatlar

1

İngilizce

2

Kimya

1

Matematik

1

İlköğretim Matematik

1

Müzik

1

Rehberlik

1

Sınıf Öğretmenliği

4

Sosyal Bilgiler

1

Tarih

1

TOPLAM

23

Gürcistan için Gürcüce bilenler öncelikli olarak değerlendirilecektir.
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Tablo 3.Kuveyt’te görevlendirilmek üzere:
Atanmasına Esas Olan Alan

Seçilecek Öğretmen Sayısı

Okul Öncesi Öğretmeni

2

Sınıf Öğretmeni

1

TOPLAM

3

Tablo 4. Türk Cumhuriyetleri’nde görevlendirilmek üzere:
Atanmasına Esas Olan Alan
**Biyoloji

Yabancı Dili

Seçilecek Öğretmen
Sayısı

İngilizce

1

Coğrafya

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Giyim Üretim Teknolojisi (Giyim)

1

Görsel Sanatlar

1

İngilizce

3
İngilizce

**Kimya

1

Matematik

1

Müzik

3

Okul Öncesi

1

Rehberlik

3

Sosyal Bilgiler

1

Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı

13

TOPLAM

32

** Biyoloji ve Kimya branşlarında değerlendirilecek öğretmenlerde dersin İngilizce olarak anlatılması sebebi ile sınav
başvurusunun son günü itibarıyla İngilizce dilinde son beş yıl içinde KPDS/ YDS/ÜDS’ den en az ‘’E’’ (50 Puan)
düzeyinde ya da 22.01.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosunda yer
alan bir dil belgesine sahip olmaları gerekir.
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