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Başvuru süresi

Görevlendirme
süreci
Başvurunun
Yapılacağı Adres

01.08.2021tarihinde başlayıp ders yılı sonuna kadar devam
edecektir. Ancak; 10.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak
başvurular birinci sıralamaya alınacak, bu tarihten sonra yapılacak
başvurular birinci sıralamadaki ihtiyaç duyulan alanlarda tüm adaylar
bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.
İhtiyaç oluştuğunda (boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik
ve askerlik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2021-2022 eğitim- öğretim
süresince aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul
Sıralama Kriteri

Kararı ve Eki Çizelge Adres:
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201
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İLGİLİ MEVZUAT:

1. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.
2. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20.02.2014 tarihli ve 9 Sayılı Kurul Kararı.
3. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
4. Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.
5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 ve 176.Maddeleri
6. MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.03.2011 tarih ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu
Genelgesi

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2012 tarih ve 69 Sayılı Kararı
8. MEB'e Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile ilkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders
Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki439 Sayılı Kanunun 8.Maddesi
9. 5442 Sayılı İl idaresi Kanunu
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10.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği.

11. Personel Genel Müdürlüğünün 05/06/2021 tarihli ve 26043924 sayılı yazısı.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1- Bu kılavuz 2021-2022 öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı (Ücretli) Öğretmenlik için
başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Bu
kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik
açıklamalar http://korgan.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
2- Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından (Eğitim
Fakültelerinden), Fen Edebiyat Fakültesi Programından, üniversitelerin 4 yıllık diğer
programlarından mezun olanların başvuruları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Meslek Dersleri
ve Okul Öncesi branşlarında ön lisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul
edilecektir. Bunun dışındaki branşların Ön Lisans programı mezunu olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
3- Başvuru Süresi; 01 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp, 2021-2022 eğitim öğretim yılı
süresince devam edecektir. Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak
ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 10 Eylül 2021 mesai bitimine kadar
yapılacak başvurular, her alanda birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır.
Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama
yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.
4- Başvurular internet üzerinden E-Devlet modülünde yer alan ücretli öğretmelik başvurusu
kısmından yapılacaktır.( https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu)
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN
ARANILAN GENEL ŞARTLAR:
1.

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.

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.
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4.

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış, muaf ya da askerliği tecil
edilmiş olmak.

6.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin
yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8.

Öğretmenlik mesleğinden emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı
öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.

9.

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler,
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce),
Sınıf, Okul Öncesi ve Rehber Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak
adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

10.

Yukarıda belirtilen branşların dışanda kalan öğretmen adayları için KPSSP121 sınavına
gerek yoktur. Bu adaylar KPSSP10 (genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavı)
puanı ile başvuru yapacaklar ve bu puan türünde sıralamaya tabi tutulacaklardır.

11.

Öğretmenlik mezunu dışındaki diğer lisans mezunları KPSSP3 puan türünde, ön lisans
mezunları KPSSP93 puan türüne göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:
1.

Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresinden
yapılacaktır. Görevlendirme tebliğatı başvuru modülünde yer alan telefon numarasına
yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru olması gerekmektedir ve
ulaşılamama durumuna göre ikinci bir telefon numarası yazılması gereklidir.

2.

Görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerin istenen evrakları eksiksiz olarak
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmet Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:
1- Anılan Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:
a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden
yükseköğretim programları arasında yer alanlara,
b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından,
görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana
uygun olanlara,
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c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından,
görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana
yakınlık gösterenlere,
ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer
yükseköğretim pogramı mezunlarına,
öncelik verilecektir.
2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun
"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen
öncelik durumları dikkate alınacaktır.
3- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi
üzerinden başvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç
oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.
4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; bir önceki
öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu
Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan, diploma notu yüksek olan tercih edilecek; eşitliğin
devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.
5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak
üzere görevlendirilebilecektir.
6- Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce sosyal güvenlik
kurumuna bildirilecektir.
7- Bu kapsamda görevlendirilenlerin ücretleri, zorunlu haller dışında görev yaptıkları ayı takip
eden ayın en geç ilk beş iş günü içerisinde ödenecek; sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili
mevzuatı doğrultusunda aksatılmadan yapılacaktır.
8- Aynı belediye sınırları içinde alanlarında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevi
saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler, ek ders ücreti karşılığında ders okutanlara
verilmeyecektir.
9- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yetkisi il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerinde olup sorunlar mahallinde çözülecektir.
10- Anılan Kararın 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde; yukarıda belirtilen hususlardan bağımsız
olarak Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile
Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen
şartlar aranacaktır.
Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:
a) Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
b) Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
c) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
d) Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
e) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar
f) Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar
g) Üniversitelerin 4 Yıllık diğer bölümlerinden mezun olanlar.
Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:
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h) Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
i) Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar
j) Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
k) Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar.
l) Üniversitelerin 4 Yıllık diğer bölümlerinden mezun olanlar.
.
Müdürlüğümüze bağlı okullardaki öğretmen sayısının yetersizliği durumunda; özel eğitim okullarında,
özel eğitim sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı öncelikli olarak; 652
Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 09/08/2016 tarih ve
0.02.04.01.032 kodlu programına dayanılarak hazırlanan “80 Saatlik Ücretli Öğretmenler İçin Özel
Eğitim Uygulamaları Kurs Programını” başarı ile tamamlayanlar ve bunu belgelendirenler

arasından karşılanır.
Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:
a) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararına göre, okul öncesi
öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması
yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar,
b) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararına göre, okul öncesi
öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden,
lisans belgesi/diploması olanlar,
c) Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
mezunları,
d) 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 mezunları,
e) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım
Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları,
f) Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans
mezunu olduğunu belgelendirenler,
g) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu
olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975
sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
h) Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf
öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup
atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih
ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile
tamamlayanlar,
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i) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan alanlardan
mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün
14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat)
başarı ile tamamlayanlar.

GÖREVE BAŞLAYACAKLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR:
1- Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin fotokopisi, (Yurtdışı okul mezunlarından
denklik belgesi)
2- Nüfus cüzdan fotokopisi
3- Formasyon ve Yüksek Lisans Belgesi fotokopisi (varsa)
4- KPSS sonuç çıktısı (varsa)
5- Kurs / Seminer Belgesi (varsa)
6- Fotoğraf (1 adet)
7- Emeklilik Kimlik Kartı Fotokopisi
8- 60 Saatlik Okul Öncesi Kurs Belgesi Fotokopisi
9- Adli Sicil Kaydı
10- Askerlik Durum Beyannamesi (Erkek Adaylar İçin)
11- Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu (80 Saatlik ) Belgesi Fotokopisi(varsa)
GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:
1- Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre
komisyon tarafından yapılacaktır.
2- Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasından
1 (bir) gün sonra okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.
3- Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç
kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep
etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.
4- Maarif Müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince önceki yıllarda öğretmenlik
görevinde yetersiz bulunup, görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere
hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eğitim-öğretim
yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri
hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.
5- Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 3 (üç) iş günü öncesinden yazılı bilgi
vermeden görevi bırakanlara bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacak
Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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