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ÖĞRETMEN SINAVLARI YAPILDI 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi kadrosunda 
münhal bulunan İlkokul Öğretmeni ve Özel Ders Öğretmeni 
(Okul Öncesi)  branşları için 6 Eylül Pazar günü (bugün) yapılan 
sınavlar sona ermiştir. Sınav sonuçları saat 19:30 itibariyle web 
sayfamızda yayınlanmaya başlamıştır.  

Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilmiş şekliyle onaylanarak 
4 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle 
yürürlüğe giren yeni şekliyle 2005 Öğretmenler Sınav 
Tüzüğü’nün sıralama listesinin oluşturulması ile ilgili maddesi 
aşağıdaki gibidir. 

  “7(2)(A) İlkokul Öğretmeni ve Okul Öncesi (Özel ders) 
öğretmeni kadroları için, aranan özel niteliklere 
haiz olup ilgili münhal kadroya başvuran 
adaylar, sınavda 600 ve üzeri puan almak 
kaydıyla başvurdukları münhal kadroya göre 
ayrı ayrı listelenirler. 

(B) Sıralama Listesi, adayın sınava girdiği yıl itibarı 
ile aşağıda belirtilen kıstaslar sırasıyla dikkate 
alınarak oluşturulur: 

 (a) Mezuniyet yılı ve dönemi ilk olan aday, 

 (b) Mezuniyet notu yüksek olan aday, 

 (c) Mezuniyet yılı ve dönemi ile mezuniyet 
notunda eşitlik olması halinde doğum tarihi ilk 
olan aday öncelikli olarak Yerleşme Listesi’ne 
girer. 

 (d) Eşitliğin bozulmaması halinde kura yöntemi 
uygulanır.” 



 

Yukarıda belirtilen 7(2)(A) tüzük maddesi uyarınca sınavda 
600 ve üzeri puan alarak başarılı olanların puan durumuna 
bakılmaksızın  sıralama listesi 7(2)(B) maddesi kuralları 
uyarınca;  

a) Mezuniyet Yılı ve dönemi ilk olan aday 

b) Mezuniyet notu yüksek olan aday 

c) Mezuniyet yılı ve dönemi ile mezuniyet notunda eşitlik 
olması halinde doğum tarihi ilk olan aday öncelikli olarak 
Yerleşme Listesine girer. 

d) Eşitliğin bozulmaması halinde kura yöntemi uygulanır. 

hükümlerine uygun olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 
6 Eylül 2015 Pazar (bugün) gerçekleştirilen “İlkokul Öğretmeni” 
ve “Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi)” sıralama listesi 
aşağıda verilen linkteki gibi oluşmuştur. 

Yasal zorunluluk kapsamında üç iş günü itiraz süresi 
sonrasında kesinleşecek olan yazılı sınav sonuçları sonrasında, 
sınavlarda başarılı olarak sıralama listesine giren adaylar, sınav 
tüzüğü çerçevesinde sözlü sınava çağrılacaklardır. Mülakat 
sonucunda adayların atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu 
Başkanlığı tarafından yapılacaktır. 

 

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygılarımızla sunulur. 
 
 

   KHK Başkanlığı. 


