
CEYLANPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS 

ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ İÇİN BAŞVURU DUYURUSU 

Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar

http://ceylanpinar.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.  

Başvuru Süresi; 19 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp, 18 Ağustos 2017 tarihi mesai bitiminde bitecektir.

İLGİLİ MEVZUAT: 

1. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları”.

3. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN 

GÖREVLENDİRMESİ İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:  

1. Türk Vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı

aranmayacaktır.), 

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir 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,  

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil

edilmiş olmak.), 

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak, 

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

BAŞVURULAR: 

1. Mülakat sonrası  baralılı olanlar başvuruda istenilen evrakları mavi telli şeffaf dosya içinde İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğümüz atama bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılacak incelemeler sonucunda başvuru 

şartlarını taşıyanların başvuruları onaylanacak, şartları taşımayan veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları 

onaylanmayacaktır.  

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU: 

1. Görevlendirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre

KPSSP121 ve KPSSP10 puanları esas alınacaktır. Taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullara 

görevlendirmelerde, şartları taşıyanlardan istekli olanlara öncelik verilecektir.  

2. Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Fizik, İlköğretim

Matematik, Kimya, Matematik (Lise), Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türkçe, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylarda KPSSP121, 

yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara görevlendirilecek öğretmenlik mezunları KPSSP10 puan 

türünden sıralama yapılacaktır.  

3. Görevlendirmelerde branş öğretmenliği görevlendirmeleri yapıldıktan sonra sınıf öğretmenliği

görevlendirmeleri yapılacaktır. Sınıf öğretmenliği ihtiyaçları sınıf öğretmenliği mezunları tarafından 

karşılanamaması durumunda öncelik sırasında belirtilen duruma ve KPSS puan üstünlüğüne göre diğer 

mezunlardan görevlendirme yapılacaktır.  

4. Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.

Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası: 

1. Sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

2. Eğitim Fakültesi mezunları ve dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarından öğretmenlik formasyonu

olanlar 

http://ceylanpinar.meb.gov.tr/


Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası: 

1. Eğitim Fakültesinin ilgili bölüm mezunları ve Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından

öğretmenlik formasyonu olanlar 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Meslek Dersleri öncelik sırası 

1. İlgili bölümlerin lisans mezunları

2. İlahiyat ön lisans mezunları

Okul Öncesi Öğretmenliği için öncelik sırası: 

1. Okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından lisans mezunları

2. Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları

İSTENİLEN EVRAKLAR: (mavi telli şeffaf dosya içinde aşağıdaki sıraya göre olmalıdır.) 

1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda yapılan başvurudur)  
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi  

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

4-Sabıka Kaydı  

5-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Fotoraflı) 

6-İki Adet Vesikalık Fotoğraf  

7-Formasyon belgesi ve diğer sertifikalar(İngilizce-Bilgisayar) 

8-Askerlik Durum Belgesi (Erkekler İçin) 

9-KPSS Sonuç belgesi (Puan 10 ve Puan 121)  

10-Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi (Emekliler için) 

DİĞER HUSUSLAR: 

1. Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden

kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç 

bulunduğunda öncelik verilecektir.  

2. Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı sürecinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin

görevlendirmeleri iptal edilecektir. 




