
TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÜCRETLİ-SİGORTALI ÖĞRETMEN BAŞVURULARI DUYURUSU

Dayanak: a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  
                b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
                   İlişkin Karar   
               c) Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20/02/2014-9 Sayılı Kararı. (Değişik 22/02/2019 tarihli ve 4 sayılı Kurul 
kararı, Mart 2019 - 2738 sayılı Tebliğler Dergisi. )

          2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacı bulunan Müdürlüğümüze
bağlı  eğitim  kurumlarında  boş  geçen  dersler  için  Ücretli-Sigortalı  (Okul  Öncesi  Öğretmenliği  dahil)
görevlendirme işlemlerine esas olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacak başvurularla ilgili
açıklamalar.  
1-Başvurular  sürekli  olarak  e-Devlet üzerinden  yapılacak  olup;  başvuru  yaptığı  alanla  ilgili  başvuru
yapanlar arasından şartları en uygun olan başvuru sahibi ile iletişime geçilerek kabul etmesi durumunda
evraklarını tam ve belgeleri uygun olanlar için işlemler yapılarak göreve başlatılacaktır.  
2- Başvuru sahipleri en az yüksekokul mezunu olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde lise mezunu ya da
yüksekokuldan mezun olmayan veya diplomasını ibraz edemeyenlerin başvurusu dikkate alınmayacaktır. 
3-Öncelikle branşında eğitim fakültesi (ya da eş değer formasyon vb.) mezunlarının KPSS puanına göre
görevlendirmesi yapılacağından KPSS puanını gösterir belgeler de eklenecektir. 
4-Yan alan ya da kurs belgesi ile gireceği derse ilişkin belgeler de eklenecektir.
5- Başvurularda diploma vb evrakların aslı hiçbir şekilde Müdürlüğümüze verilmeyecek, aslı ilgili idareye
gösterilerek onaylı fotokopisi edilecektir. 
6-Başvuru  sahiplerinin  sıralamasını  yapmakta  kolaylık  olması  açısından;  e-devlet üzerinden  başvuru
yapan ücretli - sigortalı öğretmen adaylarının aşağıda belirtilen belgeleri en geç 19/08/2019 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları Şefi “ Hülya TAÇ”  Hanımefendi’ye teslim edilmesi rica olunur.
(Belgesini vaktinde getirmeyenler, daha sonraki geliş sırasına göre; görevlendirme sıra listesinin sonuna
eklenecektir.)

1- Başvuru Dilekçesi (İlçe MEM.’den veya internet adresimizden temin edilecektir) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber Fotokopisi 
4- Fotoğraf (1 Adet) 
5- Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi (İngilizce, Bilgisayar,  Özel Eğitim….) 
6- KPSS  Sonuç  belgesi  (KPSS  Sonuç  Belgesini  vermeyenlere  sınava  girmemiş  gibi  işlem

yapılacaktır.)
7- Mesleki Formasyon Belgesi(Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için)  

 ATANMADA ÖNCELİK SIRASI  
     İhtiyaç duyulan alana kendi branşında atama yapılacaktır.  İhtiyaç duyulan alanda kendi branşında
öğretmen adayı bulunamaması durumunda ise; yan alanı bulunan, yan alanı bulunamaması durumunda ise;
kabul edilebilir belgesi olup, branşa en yakın alan öğretmenleri (sözel alanı sözele, sayısal alan sayısala,
güzel  sanatlar  alanı  ilgili  alana)  en  yakın  alanında  da  aday  bulunamaması  durumunda  ise;  aşağıdaki
sıralamaya göre öncelikli atama yapılacaktır. 
1. Sınıf Öğretmeni yetiştiren fakülte mezunu, 
2. Eğitim Fakültesi mezunu, 
3. Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu,
4. Diğer Fakültelerin öğretmenlik bölümü mezunu,
5. Diğer Fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almış çeşitli bölümleri mezunu,
6. Diğer fakülte mezunları ile Meslek Yüksek Okulu mezunlarından,   
Okul Öncesi Öğretmenliği için ise; 
a)  Okul  Öncesi  Öğretmenliği,  Anaokulu  Öğretmenliği,  Çocuk  Gelişimi  ve  Okul  Öncesi  Eğitimi
Öğretmenliği,  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu
olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların, 
b) Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
Lisans mezunlarının, 



c) Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği,  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
ön lisans mezunlarının  (Ön lisans mezunu olduğunu belgeleyenlerin başvurusu kabul edilecektir), 
d) Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları 
e) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlar
f)Sınıf öğretmenliği mezunu olup, (120 saat) seminer belgesi olanlar.
 g)Lisans mezunu olup, (120 saat ) seminer belgesi olanların başvuruları alınacak ve görevlendirmeler
yapılacaktır.
 h) Hiçbir şekilde lise mezunlarına ve yukarıda belirtilen bölümler dışında yüksekokul mezunlarına okul
öncesi öğretmenliği görevi verilmeyecektir.  
     Görevlendirmelerde yukarıdaki genel şartlarla birlikte, her branş kendi alanında görevlendirilecek olup,
kendi alanında branş bulunamaması durumunda ve başvuru sahibinin istemesi halinde en uygun branşa
görevlendirme yapılacaktır. 
Tüm atamalarda şartların eşit olması durumunda  
1-KPSS puan  üstünlüğü  (öncelikle  KPSS10 ve  121  Bölümü değerlendirilecek  olup,  öğretmenlik  için
KPSS  sınavına  girmeyenler  için  genel  KPSS  Sınav  değerlendirmesi  dikkate  alınacak  olup,  KPSS
Belgesini vermeyenlere sınava girmemiş gibi işlem yapılacaktır.)
2-Diploma puanı üstünlüğü 
3-Önceki yıllarda başarılı olarak ücretli öğretmenlik yapmış olması
4-Öğretmenliğe uygun çeşitli diploma veya kurs belgesinin olması 
5-Yaşının küçük olması…na göre sıralama yapılacaktır.  
6-Önceki yıllarda ücretli  öğretmen olarak görev yapıp başarısız olan, işini gönülsüz yapan, geçerli  bir
mazereti olmadan görevini bırakan, görevini savsaklayanlara görev verilmeyecektir.
7- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı devam ederken, herhangi bir atama veya sağlık özrü olmadan görevden
ayrılanlara bir sonraki dönemlerde görevlendirme yapılmayacaktır.  
8-İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullarda ücretli-sigortalı olarak görevlendirileceklerin başvuruları,
ilgi (a) Kanunun 86. Maddesi, ilgi (b) Kararın 9. Maddesinin 2. bendi,  Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi
(c)  Kararı  ve  yukarıda  belirtilen  öncelik  sırasına  göre;  Bu  kriterler  içerisinde  İlçe  Milli  Eğitim
Müdürlüğümüz başvuru belgelerini değerlendirdikten sonra bir sıra listesi hazırlayacak olup, bu listeye
göre,  adaylar  telefonla  aranarak  görev isteyip  istemedikleri,  görev yapacağı  okul  ve  yerleşim yeri  de
belirtilerek başvuru sahibinin son görüşü alınacaktır. 
9-İletişim bilgisini vermeyen veya iletişim sağlanamayan kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararını
kabul etmiş olacak, nihai liste oluşturularak, 05/09/2018 tarihine kadar onaya sunulacak, görevlendirilen
başvuru sahiplerine de bilgi verilecektir.
10-Onaylı  listede  ismi  olup  ta  görevine  başlamayanların  yerine  sıraya  göre  görevlendirmeye  devam
edilecek,  göreve  başlamayan  veya  göreve  başlayıp,  herhangi  bir  geçerli  özrü  olmadan  görevinden
ayrılanlara devamında ve bir sonraki dönemlerde hiçbir şekilde görev verilmeyecektir.  
DİĞER HUSUSLAR
1-İdare  başvuru  sahiplerinden  önceki  yıllarda  ücretli  öğretmenlik  görevi  yapanlardan  başarılı  olanlara
tekrar görev vermekte öncelik vermek veya başarılı görülmeyenlere görev vermemekte yetkilidir.
2-Ücretli öğretmen adaylarından belgelerini vaktinde teslim etmeyenler göreve başlatılmayacaktır.
İlgililere duyurulur. 
GÖREVE BAŞLAMASI UYGUN GÖRÜLENLERDEN İSTENİLECEK BELGELER: 

1- Başvuru Dilekçesi (İlçe MEM.’den veya internet adresimizden temin edilecektir) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber Fotokopisi 
4- Fotoğraf (1 Adet) 
5- Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi (İngilizce, Bilgisayar, Özel Eğitim….) 
6- KPSS Sonuç belgesi(KPSS Sonuç Belgesini vermeyenlere sınava girmemiş gibi işlem yapılacaktır.)
7- Mesleki Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için)  
8- Türkiye Halk Bankası Niksar Şubesi Hesap Numarası
9- Önceki yıllarda sigortalı olarak çalışmış olanlar için “Sigorta Sicil Numarası”nı gösterir belge
10- Sağlık Raporu (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Uygun)
11- Sabıka kayıtı



NİKSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                    NİKSAR                             

TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
MEZUN  OLDUĞU
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM

:

EV TELEFONU :           
CEP TELEFONU :
DİĞER TELEFONU :
E-POSTA ADRESİ :
İKAMETGAH ADRESİ :

KPSS PUANI:  KPSS - 121 :……………….KPSS - 10 ………….
DİPLOMA PUANI             :……………       

 EKLENECEK BELGELER : 
1- Başvuru Dilekçesi (İlçe MEM.’den veya internet adresimizden temin edilecektir) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber Fotokopisi 
4- Fotoğraf (1 Adet) 
5- Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi (İngilizce, Bilgisayar, Özel Eğitim….) 
6- KPSS Sonuç belgesi(KPSS Sonuç Belgesini vermeyenlere sınava girmemiş gibi işlem yapılacaktır.)
7- Mesleki Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunu olmayanlar için)  

         2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında müdürlüğünüze bağlı eğitim kurumlarında, ücretli-sigortalı(okul
öncesi öğretmenliği dahil)  öğretmen olarak görev almak istiyorum. 

        Görevlendirildiğim okula gitmediğim/gitmeyi kabul etmediğim veya göreve başlayıp ikinci yarıyılda
herhangi bir atama ve sağlık özrü olmadan görevimden ayrıldığım takdirde bir sonraki dönemlerde hiçbir
şekilde görev verilmeyeceği şartlarını kabul ediyorum.

        Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev almak için başka İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
başvurmayacağımı ve başka bir kurumda göreve başladığım takdirde bilgi vereceğimi taahhüt ediyorum.
Yukarıda yazdığım bilgilerin ve eklediğim belgelerin doğruluğunu ve aksi ortaya çıkarsa her türlü hukuki
yükümlülüğe katlanmayı kabul ediyorum.
 
Gereğini arz ederim.

Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmama engel bir halim bulunmamaktadır.

Adli sicil kaydım bulunmamaktadır.

Adli sicil kaydım vardır. Buna ilişkin belge ektedir.
                   

                                                                                                                      .…/…/…..
      

                                                                                           İmzası             ………..……
                                                                                        
                                                                                         Adı-Soyadı  ..…………………..

Fotoğrafın
arkasına 

isim yazılarak
yapıştırılacak


