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1- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 

1.1-Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu internet adresi 

üzerinden 10.09.2018 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapan kişiler, belirtilen tarihe kadar 

yapılan başvurular değerlendirildikten sonra ihtiyaç olması halinde çağrılacaklardır. 

1.2- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi altında 

elektronik ortamda yapılacağından; kesinlikle form, dilekçe, posta, e-posta, faks vb. yollarla yapılacak 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1.3- Başvuru işlemlerinden sonra herhangi bir evrak istenmeyecektir. Görevlendirme çağrısı yapıldığı takdirde 

gerekli evrak Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir. 

1.4- Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik 

açıklamalar  http://karatay.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

2- ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR 

2.1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  

2.2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  

2.3- FETÖ/PDY ile diğer terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve irtibat bağı bulunmamak. 

2.4- Türk Ceza Kanunu’nun 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, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına 

karşı suçlar ve casusluk, 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. 

2.5- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.  

2.6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki 

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak. 

2.7- Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair beyan, yukarıda geçen 2.4 maddede 

zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızca kabul edilmiş olup göreve çağırılmanız 

halinde belge istenecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk 

beyanda bulunana ait olup görevlendirme yapılmayacaktır. Görev almış olsalar dahi görevlerine derhal son 

verilecektir. 

3- GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR 

2018-2019 ders yılı süresince öğretmen ihtiyacı oluşması halinde (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi 

nedenlerle) görevlendirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 89. maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi esas alınarak yapılacaktır.  

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 Sayılı Kurul Kararı  

- http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/2018 (Atama alanları dikkate alınacaktır.) 

http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/2018


 

3.1- Görevlendirmelerde Öncelik 

Yükseköğrenim mezuniyet branşları ve yan alanları dikkate alınarak; 

1- Eğitim formasyonu olan lisans ve üstü mezunlar 

2- Eğitim formasyonu olmayan lisans ve üstü mezunlar 

3- Eğitim formasyonu olan ön lisans mezunları 

4- Ön lisans mezunları 

5- KPSS puanı olmayanlar 

KPSS puanı dikkate alınarak; 

Bu sıralama içerisinde 2018 yılı KPSS Puan üstünlüğüne göre görev verilecektir. 2018 KPSS puanı olan 

adaylara görev verildikten sonra 2017 KPSS puanı olan adaylar değerlendirilecektir. Puan üstünlüğünde 

öncelik sırası KPSSP121, KPSSP10, KPSSP3, KPSSP93 olarak belirlenmiştir. Bu puan türlerinden birinde 

puanı olmayan adaylar, KPSS puanı olan adaylar görevlendirildikten sonra değerlendirilecektir. 

3.2- Yabancı dil ve özel eğitim alanında yapılacak görevlendirmelerde; branş dışından görevlendirme olması 

halinde sertifikası olan adaylara öncelik verilecektir. 

3.3- Adayın başvuruda verdiği telefon numarasına ulaşılamaması veya bakmaması halinde aday geçilerek bir 

sonraki aday çağrılacaktır. 

 

4- GÖREVLENDİRİLMENİN SONLANDIRILABİLECEĞİ DURUMLAR 

4.1- Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne öncesinden yazılı bilgi 

vermeden 5 (beş) iş günü göreve gitmeyenlere Müdürlüğümüzce bir daha görev verilmeyecektir. 

4.2- Okul Yönetimi veya Maarif Müfettişlerince yapılan okul denetiminde görevlendirilen öğretmenin çalışma 

performansını yeterli görmemesi halinde bu durum tutanakla tespit edilerek öğretmenin görevine son 

verilecektir. 

4.3- Görev verilenler için yapılacak olan Güvenlik Soruşturması sonucunda; FETÖ/PDY veya diğer terör 

örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu öğrenilenlerin görevlerine derhal son verilecektir. Ayrıca ilgili 

kurumlara bilgi verilmekle birlikte yanlış beyanda bulunduklarından haklarında işlem başlatılması 

sağlanacaktır. 

 

5- GÖREVLENDİRME YAPILDIĞINDA ELDEN İSTENECEK EVRAKLAR: 

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

2-Mezuniyet Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi   

3-Başvuruda KPSS puanı girmiş adaylar için Sonuç Belgesi  

4-Adli Sicil Kaydı 

5-Sağlık Raporu 

 

         

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 


