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DAGITIM YERLERlNE

Bilindigi iizere sozle~meli ogretmen atamalan 19/07/2017 tarihte sonU(;landmlml~
olup, 20107/2017 tarihinde ikgm.meb.gov.tr . adresinde yaynnlanan sozle~meli ogretmen
atamasma ili~kin duyuruda atamaSl yapilan ogretmen adaylanmn 09 Agustos 2017 tarihine
kadar a~agldaki belgeleri atandlklan illere;
a) Lisans dipiomasl veya mezuniyet ge(j:ici belgesinin ash veya onayh o11legini,
b) Orta Ogretim Alan 0gretmenligi Tezsiz Yiiksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programl/Pedagojik Formasyon Egitimi Sertifikasl, ilkogretim Smlf Ogretmenligi ya da
ingilizce Ogretmenligi Sertifikasl programlarmdan birini tamamladlgma ili~kin beIge veya bu
belgenin onayh o11legini,
c) Yurt dl~mdaki yiiksek ogretim kurumlarmdan meZUll olanlann, Yiiksekogretim
Kurulu Ba~kanhgmca verilen yiiksek ogreniminin ve pedagojik formasyon helgesinin yurt
i(j:indeki yiiksekogretim kurumlanna veya programlanna denklik belgesini,
9) Talim ve Terbiye Kurulu karan geregince Felsefe boliimii mezunlanndan; 16 kredi
sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji boliimii mezunlanndan; 8 kredi mantIk, 16 kredi
felsefe, 16 kredi psikoloji aldlgma dair belgenin ash veya onayh o11legini (Bu: beIge pedagojik
formasyon belgesi yerine kullamlamaz.)
d) Ba~vuru esnasmda Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazl ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesini,
e) Son altl ay i(j:inde (j:ekilmi~ vesikahk fotograf (6 adet),
f) Mal bildirimi (il milli egitim miidiirliiklerinden temin edilecektir),
g) Elektronik Ba~vuru Formunun onayh omegini,
g) Saghk durumu yoniinden ogretmenlik gorevini yapmasma engel bir durumu
ohnadlgma dair tam te~ekkiillii bir hastaneden ahnacak saghk kuruluraporunu,
h) Giivenlik soru~turmasl ve ar~iv ara~t1rmasl formunu (Ek-l)
teslim etmeleri gerektigi duyurulnlU~tu.
Ancak sozle~meli ogretmenler, Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Egitimi Genel
Miidiirliigiince yeti~tirme programma almacaklanndan, soz konusu takvimde degi~iklige
gidilmi~, sozle~meli .ogretInenlerin yukaf1(ia yer. alan belgeleri atandlklan ~llert)_~n gee 28
lTemmuz 2017 tarihinekadaiJeslim etmelerin1 ve giivenlik soru~tun:llain veya ar~iv
ara~tmnasltlJ~lT Agustos 201i i tarihine kadar sonuclandlrilarak goreve ba~latllmalannm
saglanmasl hususuriaageregini rica ederim.
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Bu evrak glivenli elcktronik imza ile imzalaIlI1H~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden
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kodu ile lcyi! edilebilir.

