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 Sayı:  Tarih: 21/08/2019 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İlimiz, merkez eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan branşlarda ücretli öğretmen 

görevlendirilmesi yapılacaktır. 

Buna göre; 

A) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANI İÇİN;

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği alanından mezun olan, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Diğer Fakültelerin öğretmenlik bölümü 

mezunu olan ve Diğer fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersini almış (Formasyon) çeşitli bölüm mezunu olanlar. 

B) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ALANI İÇİN;

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında ilimizde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, Millî 

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve B.08.0.OÖG.0.71.02.00-900/1985 tarih ve 2011/43 sayılı 

genelgesi ile ek ders karşılığı görevlendirilme yapılması istenilmektedir.  

Buna göre; 

1-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim 

programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans 

belgesi/diploması olanlar ile yüksek lisans belgesi/diploması olanlar ( KPSS 121 puan üstünlüğüne göre) 

2-Üniversitelerin ev ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, Üniversitelerin okul öncesi 

öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk 

gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları, 

3-Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, 

Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Önlisans Mezunları, 

4-Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup, ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler ile 

Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu olup, Her hangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında 

düzenlenecek, seminer programını  (60 saat)  başarı ile tamamlayanlar, 

5-Sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi 

eğitimi alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar ile 9 sayılı talim ve terbiye kurulu kararında yer alan 

alanlardan mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) tamamlayanlar 

arasından ek ders karşılığı görevlendirme yapılacaktır. 

C) BRANŞ ÖĞRETMELİĞİ İÇİN;

     Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları 

yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar doğrultusunda atanabilecek nitelikte olan Lisans 

mezunlarından yapılacaktır. 

 Ç) İNGİLİZCE, ALMANCA VE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ALANI İÇİN; 

 -Eğitim Fakültelerinin İngilizce, Almanca, Özel Eğitim Öğretmenliği alanından mezun olmak,  

 -Diğer fakültelerin öğretmenlik mezunu olanlar, Fen Edebiyat fakültesi mezunu olanlar, Lisans, Yüksek lisans ve Ön Lisans mezunu 

olanların ise “Ücretli Öğretmenler İçin İngilizce, Almanca, Özel Eğitim Uygulamaları Kursu” belgesi olanlardan yapılacaktır. 

     2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları E-Devlet sisteminden yapılacak olup, görev almak isteyenlerin 

e-devlet üzerinden müracaat ettikten sonra 06-Eylül-2019 tarihine kadar, istenilen belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları (Atama Bölümü)’ne getirmeleri gerekmektedir.  

 Görevlendirmeler 2019 KPSS-10-121 sonuç belgesindeki puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER 

Plastik Telli Dosya İçerisinde: 

 1-Mezuniyet belgesi (aslı fotokopisi)  

 2-Varsa Formasyon belgesi (aslı fotokopisi) 

 3-Nüfus cüzdanının (aslı fotokopisi) 

 4-Alanı olmayan öğretmenler 2019 Yılı KPSS-10 sonuç belgelerini 

 5-Alanı olan öğretmenler 2019 Yılı KPSS-121 sonuç belgelerini 

 6-Yabancı dil öğretmenleri 2019 Yılı KPSS-120 sonuç belgelerini 

 7-Diğer alanlardaki öğretmenlerin varsa İngilizce-Almanca- Özel Eğitim kurs belgelerini 

 8-Sosyoloji Bölümü mezunu olanlar Felsefe Öğretmenliğine (16 Kredi Felsefe-16 Kredi Psikiloji-8 Kredi Mantık) belgelerini 

 9-Sabıka kaydı belgesi 



1. Ücretli Öğretmenlerin Başvuru İşlemleri 

 

Ücretli Öğretmen olmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden doğrulama yaptıktan sonra mezuniyet 

bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular anında il, ilçe milli eğitim 

müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları 

kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yine e-devlet 

üzerinden görüntülenecektir.  

 

E-devlet başvurusu dışında sistem üzerinden herhangi bir girişe izin verilmeyecektir. Başvurular 

dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. 

Değerlendirme aşamasında ise tüm yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde 

olacaktır.  

 

1.1. E-Devlet Üzerinden Başvuru 

E-devlet üzerinden başvuru yapabilmek için kişilerin e-devlete giriş şifrelerinin olması gerekir. Şifre 

alındıktan sonra Şekil 1’deki doğrulama ekranı ile sisteme giriş yapılır. 

 

Şekil 1. E-devlet üzerinden doğrulama  

Şekil 1’de görüldüğü gibi e-devlet üzerinden doğrulama mobil imza ile, e-imza ile ya da internet 

bankacılığı ile de yapılabilmektedir.  

E-devlet üzerinden doğrulama yapıldıktan Milli Eğitim Bakanlığımızın hizmetlerinden Şekil 2’deki gibi 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçilir. 

 



Şekil 2. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu seçimi 

 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçildikten sonra ücretli öğretmen adayının karşısına Şekil 3a ve 

3b’deki gibi ekran çıkar.  

 

 

a) Başvuru formu kişisel bilgiler  

 

b) Başvuru formu eğitim ve kpss bilgileri  



Şekil 3. Başvuru formu 

Şekil 3a’da başvuru formunda e-devlet üzerinde kayıtlı telefon ve e-posta adresleri otomatik olarak 

gelecektir. Bu bilgileri adaya ulaşmak açısından önemli olduğu için güncel tutulmalıdır. Şekil 3b’de ise 

aday eğer okul öncesi branşına lise mezuniyeti ile başvurmak istiyorsa (Liselerin ilgili bölümünden 

mezun olmuşsa) ilgili seçeneği işaretleyerek mezuniyet bilgilerini dolduracaktır. Eğer formasyonu 

varsa da ilgili seçeneği işaretleyip mezuniyet bilgilerini dolduracaktır. Aday KPSS sınavına girmişse 

isterse bu bilgileri yine Şekil 3b’deki gibi seçecektir. Kaydet ve ilerle butonuna tıklandığında ise 

tercihlerin girildiği Şekil 4’deki gibi bir sonraki tercih ekranına geçilecektir. 

 

Şekil 4. Tercih formu lisans ve ön lisans  

Eğer aday Şekil 3’deki başvuru formunda lise mezuniyeti ile başvurmak istiyorum seçeneğini işaretler 

ise tercih formu Şekil 5’deki gibi gözükecektir.  



 

Şekil 5. Tercih formu lisans, ön lisans ve lise için 

 

1.2. İl, İlçe ve Kurum Ekranları 

Başvuruların il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve göreve başlatma 

işlemlerinin il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kurumlar tarafından yapılabilmesi için ücretli öğretmen 

görevlendirme modülünde bulunan Başvuru ve Göreve Başlatma ekranları kullanılacaktır. Bu 

ekranların görevleri ise sırasıyla şöyledir. 

1.2.1. UCR02001 – Başvuru Listesi 

Şekil 6’da görülen bu ekran il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kurumlara açılmıştır. Kurumlar bu 

ekran üzerinden sadece başvuruları kabul edilen ve görevlendirmesi yapılan adayların listesini 

görmektedir. İl ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri ise çeşitli kriterlere göre başvuru yapan adayların 

listelerini görebilecek istenirse bu listelerin excel formatında daha detaylı hallerini de alabileceklerdir.  

 

 



 

Şekil 6. Başvuru listesi ekranı 

1.2.2. UCR02002 – Görevlendirme Giriş 

Şekil 7’de görülen bu ekran sadece il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine açılmıştır. İl ya da ilçe milli 

eğitim müdürlükleri başvurusunu kabul edip görevlendirmesini yapmak istedikleri kişilerin inha ve 

onay girişlerini bu ekran üzerinden yapacaklardır. Başvurular ilçe seçilerek yapıldığı için bir ilçenin 

inha listesine alınan adayın tüm tercihleri kilitlenecektir. Başka bir ilçe adayın tercihini 

değerlendirmeye alamayacaktır. Adayların tercih kilitlenme işlemi ancak inha tarihi iptal edilirse 

gerçekleşecektir. Böylelikle bir adayın birden fazla ilçenin inha listesinde gözükmesinin önüne 

geçilecektir. Adaylar ise görevlendirildikleri kurumu bu ekran üzerinden onay tarih sayısı girildiği an e-

devlet üzerinden görebileceklerdir.   

 

Şekil 7.Görevlendirme giriş ekranı 



1.2.3. UCR02003 – Göreve Başlatma 

Bu ekran il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve kurumlara açılmıştır. Ekran üzerinden başvurusu kabul 

edilen ve inha, onay tarihleri girilen adayların göreve başlatma işlemleri gerçekleştirilecektir.  


	ÜCRETLİ BASIN DUYURUSU 2019
	Ücretli Öğretmen Başvuru İşlemleri

