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NİK S A R K AYM AK AMLIĞ I  

İ l çe  M i l l î  Eğ it im  Mü dür l üğ ü  

 

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÜCRETLİ SİGORTALI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU 
 

İlgi  : a)  657  S ay ıl ı Dev let  M emurları Kanunu.  

b) Mill i Eğit im B akan lı ğı  Y önet ic i ve Öğr etmenlerinin  Ders  v e Ek Ders Saat ler ine ili şki n Kara r.  

c)  Tal im ve Terbiye Ku ru lu 'nun 2009-80 Sayıl ı Kararı.  

İlgi  (a)  Ka nunun 86.ve  89. Maddesi , ilg i (b)  Kara rı n 9.  Maddesi nin 2.  bendi , Tal im ve  Terb iye Ku ru lunun ilg i (c) Kararı 

doğr ultusunda;  20 17-20 18 Eğit im-Öğretim yı lı nda ek ders  ücreti  karşı lığında yapılacak öğretmen görevl end irme leri  için  ba şvuru lar;  

14/08/2017-08/0 9/201 7 tari hleri  arası nda Müdür lüğümüz  http ://n ik sar.meb.gov. tr  int ernet  ad resi  duy urular bö lümünde ye r alan 

başv uru ekranından elektronik ortamda al ınacak tı r. Bu tarih ler  arasında başv uramayan öğretmenler iç in elektro nik ortamda  ik inci 

bir başvuru al ınmayacak, ancak  di lekç e il e mü dürlüğümüze ba şvuran öğr etmen adayları nın başv uruları , yuka rıda  belir til en  

tari hlerde başv uru ya pılan değerlend irme li st es in in  sonuna eklenecek ti r. 

BAŞVURU 

1- Başvurular , sa dece Niksar Merkez İlce  ve  bağlı köy-kasaba okullar ına yapıla cak görevlendirmeler için  geçerli  olacaktır . 

 

2- Başvurular  tüm branşlar da  al ınacak , Mü dürl üğümüz ün var ola n veya oluşacak iht iyaç ları do ğrult usunda yıl  içer is inde  

değerlend irme ya pı la rak görevlendi rmeler al ına n başvurular  ara sında n ya pı lacaktı r.  

3- Yukar ıda  bel ir tilen başvuru tar ih leri nde ba şvuran adaylar kendi  aralarında bran şlar ı baz ında sı ralanacak, öğr etmen ihti yaçları 

öncel ikl e bu li steden karş ılanacaktır . Bu tar iht en sonra  başv uru ya panlar ba şvuru li stesi nin (ilg il i alanda)  bitme si  ha linde  

değerlend irmeye alı nacaktır . 

4- Müdür lüğümüzün görevlend irme li stesi nde yer alma sı na  rağm en ay nı  dö nemde ba şka  bir  ku rumda  ve  şeh irde görevl i ola n 

aday la rı n veya  ata nanların  Müdürlüğüm üze bi lgi  v ermes i gerekmek te dir. 

5- Başvuru yapanlar, ba şv uru esnasında herha ng i bir  evrak  te sl im etme yecek, ba şv urusu ka bu l edi len ve görevlendi rmesi  

uygun ola nlar elektronik başvu ruda bel irt tik ler i e-po st alar ına  veya  telefonlar ına  ulaşı ldığı nda başv uru fo rmunun imzal ı 

bi r çıktıs ı ve aşağıda be li rtilen ev rakl ar la  Mü dürl üğüm üz atama bürosuna şahsen müracaat edecekl erdir . Beyan ett iği  

bi lgi lerde  eksik ve hata  o lan adaya görev ver ilmeyecekt ir.  

6- Başvuru ya pa n ad ay larda n kendis ine  ulaşılamayan veya çağr ıld ığ ı ha lde ba şvuru evra klarını get irmey enleri n ye ri ne sı radaki ki şi  

görevl endi ri lecekt ir.  Bu nedenle mağdur iyet yaşa nmaması  iç in ba şv uru ya pa nlar ın  il et iş im te lefo nların ın akt if  olması  

gerekmekted ir . 

7- Göreve başlatı lan ad ay larda n Mi lli  Eği tim Mü dürlüğünün kabul etti ği  bir  mazeret i olmadan görevden  ayrılanların ay nı  yıl  iç inde 

ve  daha sonraki  y ıl la rda başv uruları ka bu l edi lmey ecek ti r.  

8- Göreve başlatı la n aday lardan geçer li mazereti  ola nlar ın  ise görevden ayrılma da n bir (1)  hafta önc e Mü dürl üğümüze bilgi 

vermesi  gerekmekte dir.  

9- Görevl endi rmeler ihtiyaç  olan branş lara  göre  aşağ ıdaki öncelik sı ras ı dikkate alınarak  KP SS* pua n sıralaması  ve Di ploma  

Notlar ına göre yapılacakt ır.  

 

EĞİTİM DURUMU 

 

Okul Öncesi Öğretmenl iğ i için;  

1- Tal im Terbiye Kurulu Ka rarı na  göre Oku l Öncesi  Öğr et menliğine kayn ak  te şk il eden yüksekö ğretim program larından mezun 

atamas ı yapılmamış  ö ğretmenlerden, yüksek lisa ns  belgesi/dip loması olanlar,  (KP SS  Puan Ü stünlüğü)  

2- Tal im Terbiye Ku ru lu Ka rarı na  göre Oku l Öncesi  Öğretmenliğine kaynak teşki l eden yükseköğr et im programla rı ndan mezun 

(Anadolu  Ünive rs itesi  Aç ık Öğretim Fakül te si  mezunları  dâhil ) ataması  yapılmamış  öğr etme nlerden,  lisa ns  belgesi /diplomas ı 

olanlar,  (KPSS Pua n Üst ün lüğü)  
3- Üniv ersi teler in Ev Ekonomis i Yüksek Okulu Ço cuk Ge li şimi  ve  Eği timi  Bölümü mezunları,  (KPSS P ua n Üstünlüğü)  
4- Üniv ersi teler in Oku l Önc esi Öğretmenl iği , anaoku lu öğretmenli ği , çocuk geliş imi ve okul önc esi eğ it im i öğr etmenl iği , çocuk  

geliş imi ve  eğ it im i öğretmenl iği  veya çocuk gel işimi ve  eğit imi bö lümü ön lisans mezunları, (Di ploma notu üstünlüğü)  ve  

Montösörlük eğ it im i uy gu la yan anao kulu,  an as ını fı ve  uygulama sı nı fında görev lendiril ecek adaylarda Montösö rlük eğ it im 

belgesi  aran acak  o lup, ö ncel ik bu adaylara ver il ecek  

5- Meslek Yük sekokulu Ço cuk  Ge li şimi  ve  Eğitimi Bölümü,  Sa ğl ık  Hizmetleri Mes lek Yüksekokulu Ço cuk Gel iş imi  Bölümü,  

Meslek Yük sekokulu Hemşir el ik ve  Bak ım  Hizme tl er i Bölümü Ço cuk Gel iş imi  Pro gramı  ön li sans mezunlar ı,  (Diploma notu  

üstünlüğü)  

6- Açık  Öğretim Fa kü ltesi  Okul  Önces i Eği timi Öğretmenl iği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu be lg elendiren ler,  

(Transkri pt  notu üstü nlüğü)  

7- Kız Me sl ek  Lisesi  Ço cuk Ge lişimi mezunu olup,  herhangi  bir  alanda yüksekokul  mezunu olanlardan okul  öncesi  eğ it im alan ında  

düzenlenen seminer pro gram ını (60  saat ) b aşar ı ile  tamamlayanlar,  (Dip loma notu üstünlüğü)  

8- Halen  ilköğr et im okul la rı nda görevli  norm  ka dro fazla sı  sınıf  Öğretmenler i il e sı nı f öğretmenl iği  alanına  kaynak teşkil  eden 

yüks eköğrenim program ları ndan mezun olup atanama mış olanlardan okul  öncesi  eğ it im alanında  düzenlenecek il gi  (c ) seminer 

programı nı  (60  saat ) ba şarı  i le tamamlaya nlar  

9- Tal im Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamı ş olanlardan okul önces i eğ it im alan ında düzenlenen 

semi ner  programını (60  saat ) başa rı  i le  tamaml ayan lar;  (KPSS puanı üst ün lüğü) 

http://niksar.meb.gov.tr/


 

GÖREVLENDİRMEDE ÖNCELİK  SIR ASI  

  İhtiyaç  duyulan alana kendi  branşında görevlendirm e ya pı lacakt ır.  İhtiyaç  duy ulan al anda kendi  branş ında öğr et men adayı  

bu lunamama sı  durumunda is e;  yan alanı  bu lunan,  ya n alanı  bulunam amas ı durumunda ise ka bu l ed il ebili r be lg es i olup,  branşa en 

yakın al an öğr etmenleri (sözel  alan ı sözele,  sayısa l alan sayı sa la , güzel  sanatlar  alanı  ilg il i alana) en yakı n alanında aday 

bu lunamama sı  durumunda is e;  aşağ ıdaki sıralamaya  göre öncel ikl i a tama y ap ılacak tı r.  

1.  Sını f öğretme ni  y et işt iren fakülte mezunu,  

2.  Eğitim Fakülte si  m ezunu, 

3.  Eğitim B il imler i Fakül te si  mezunu,  

4.  Diğer  Fakülteler in öğretm enl ik bö lümü mezunu,  

5.  Diğer  Fakülteler in öğretm enl ik meslek bil gisi dersl er ini  almış  çeşi tl i bö lümler i mezunu,  

6.  Diğer  Fakülte mezunları ile  M eslek  Y üksek Okulu Mezunlar ından.  

 

*Sıral amad a Ku llan ılacak Öncelik : 

(2 ) KPSSP121 - (2017 KP SS Alan Sınavı na  Gi ren A dayları n Ku llanacağ ı Pua n Türü)  

(3 ) KPSS P10 - (2017 KP SS Sınavına Gi ren Alan Sınavı na  Girm eyen Öğretmenlerin in  K ul la nacağı Pua n Türü)  

(4 ) DİPLOMA NOTU L İSANS    - (Pua nı  O lm ayan E ğit. Fa k. ve  F en E db. Fa k.  M ezunlar ın ın Di ploma Notu) 

(5 ) KPSS P3  -(2017 KP SS Sınavı na  Giren  Diğer Fakül te  Mezunları nın Kul lanacağ ı Pua n Türü) 

(6 ) EMEKLİ ÖĞRETMENLER     - (Pua n Türü ve Pua n Kısmını  Boş Bırak acak) 

BAŞVURU FO RMU DOLDU RU LURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSL AR 

1- Başvuru fo rm unda yer  al an Puan Türü ve Pua nı  ala nına KPSS P121, KPSS P10, KP SS  P3,  DİPLOMA NOTU puanlarında n,  

durum unuza uy gun olan puanı 00 .0 0 (Nokta İşareti ni  Kull an ınız ) fo rmatında yazınız .(Sı ra lama da Ku llanı lacak  Öncel ik  

bö lümüne bakı nız) 

2- 2017 yı lı nda ya pı lan KPSS Lisan s sınava gi rmey en fakül te  mezunları Pua n Türü alanına  DİPLOMA NOTU LİSANS 

yazarak  p ua n alanına  diploma  notlarını 00 .00  (yüz lük sisteme dönüşt ürülmüş)  formatında yazacak  

3- Ön lisans  mezunları  Pua n Türü alanında DİPLOMA NOTU ÖNLİS ANS yazarak puan alanına dip loma notlar ını  00 .00 

(yüzlük si st eme dönüştürülmüş) fo rmatında yazacak,  ön li sans mezunları  KP SS puanı yazmayacak  (Ön lisans KP SS puanları  

dikk ate al ınmayacakt ır. ) 

4- Emekl i Öğr etme nler  Pua n Türü ve  P ua nı  Alanlar ına 0  ( sıf ır ) yazacak lar 

5- Başvuru fo rm unda sağlık ve adl i sicil  kayd ı bö lüm ü mu tlaka i şaret lenecek 

6- Başvuru fo rm u doldurulduktan sonra , görev  v er ilmesi  ha linde ibraz  etm ek üzere mutla ka  b ir  ç ıktıs ı al ınacak  

7- Formu tekrar do ldurma d urumu o lmadığı iç in  ( si stem  ikinci ba şvuruya  i zin ve rmey ecek) bi lgi lerin iz i dikk at le yazınız 

8- Başvuru fo rm unun sehven  eksik veya hata lı  do ldurulma sı  ha li nde M üdürlüğümüze başv urunuz . 

GÖREV VERİLMESİ HALİN DE İ STENECEK BELGELER 

1- Başvuru Di lekçes i (ht tp://niksar.meb.gov.tr/www/ucretl i-ogretmen-basvurular i-basladi/icerik/98  adresi nden al ınan 

elektro nik başvuru çıkt ısı ) 

2- Sağlık raporu( İş  Sağl ığ ı ve  Güvenl iğ i Ka nuna uygun) 

3- Sabıka Ka ydı 

4- Diploma veya Mez uniyet Belges inin asl ıy la  berab er  fotoko pisi.  

5- Diploma Notu iç in  Tra nskri pt  

6- Nüfus Cüzdanın ın  a sl ıy la  bera ber fotokopisi . 

7- Fotoğraf  ( 1 Adet)  

8- KPSS sonuç  b elgesi  fo toko pisi 

9- Varsa  k urs belgesi  a sl ıyla beraber  fotokopisi  ( İng il izce,  B il gisayar,  Oku l Öncesi  E ği tim Seminer  Belg es i (60  saat )vs. ) 

 

ÖNEMLİ!!! 

NOT 1 : İd are,  başv uru sahipleri nden öncek i yı llar da ücretl i öğr etmenlik görevi ya panlarda n ba şarıl ı olanlara  tekrar  gö rev 

vermekte ö ncelik vermek v ey a başa rı lı  görü lmey enlere görev  vermem ekte ye tk ili di r.  

 

NOT 2 : Üc retli  ö ğretmen ada ylar ından uygun görülen lerden isteni len belge leri ibraz  edemeye nler  göreve ba şlatı lamıy acaktı r.  

 

 

 

 

        

                       

BAŞVURU TARİHLERİ 14/08/20 17 – 08/09/2017 

 

 

 

 

                     Muzaf fe r BOLAT  

Niksar İlçe Mi lli  Eğit im Müdürü 
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