
2017-2018 EGiTiM OGRETiM YILI (rCRETLi OGRETMEN 
BA~VURULARI 

ilimiz Merkez Ur;;esindeki Okul-Kurumlarda gorev yapan slmfve bran~ ogretmenlerinden 
askere giden, izne aynlan ve raporlu olanlar ile Bakanllglmlzca ogretmen atamaSJ 
yaptlmayan okullardaki derslerin bo~ ger;;memesi ir;;in Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan 
Genel Mi1di1rlUgUniln Yonetici ve Ogretmenlerin Ders ve Saatlerine i1i~kin Karann 9. 
Maddesi dogrultusunda ek ders i1cretli gorevlendirilmesi yapilacaktlr. 

Gorev almak isteyenlerin =.;;:;..:;::.:=.:...:-.......:::~:.:::.:.::=..:. tarihleri arasmda ekteki matbu dilekye 
ornegine uygun olarak hazlrlanan dilekye ve a~aglda birlikte Mtidtirlilgtimtize 

Gorevlendirmelerde oncelikle Edebiyat FakUltesi (Formasyonlu) 
olanlar faktilte mezunlarmm dikkatte ahnacakttr. Alanmda ihtiyacm 
giderilmemesi halinde Ytiksekokul (On Lisans) mezunlannda mtiracaatlan 
degerlendirmeye ahnacakttr. Ancak ogretmen istihdammda gih:;lilk yekilen ula~lm bannma gibi 
uzak koy okullarmdaki gorevlendirmelerde idarenin takdir hakkl sakhdlr. 

Gorev verilenlerden verilen goreve gitmeyenler bu egitim ogretim yIlI ic;erisinde hakkml 
kullanml~ sayllacak ve bu Yll iyerisinde gorev almak tizere talepte bulanamayacak1!r. 
Gorevlendirmelerde gorev alacak ki~ilere matbu dilekyede belirtikleri telefonlanna telefon He 
ula~IJacak olup, adreslerine aynca tebligat yapllmayacakur. 

EK DERS KAR~ILIGI <;ALI~TlRACAKLARDAN iSTENECEK BELGELER 

1- Dilekye (it Milli Egitim Mtidtirltigunden elden veya MtidlirlUgtimlize resmi 
internet adresinden temin edilecektir.htpp:llmus.mebygov.tr.) 

2- Diploma veya Geyici Mezuniyet Belgesi (Belgelerin ash gosterilmek kaydlyla 
fotokopisi) 
Diploma Denklik (Yurtdl~1 okullardan mezun olanlar ir;;in) 

4- Varsa Ortaogretim Alan Ogretmenligi Yliksek Lisans veya Pedagolojik 
Formasyon belgesi. 
Kimlik Fotokopisi 

6- Sablka Kaydl 
7- 1 Adet Vesikaltk fotograf (Fotografba~vuru formuna yapl~tmlacak olup, iJgililer 

""""-'== ba~vuruda bulanacaktlr.) 

gorev almak il<;e Milli Egitim MUdtirltiklerince yapllacak 
almak istedikleri il<;e MilJi Egitim MUdtirltiklerine bulunmalan 

Not: Dcretli 19m ba~vuruda bulunanlardan OgretmenligeuV.L."'V< 

atanmasl halinde MlidlirlUgtimlize bilgi verilmesi gereKrnel<cteclII 

Mu~ il MiUi Egitim Mudurliigu 
insan Kaynaklan Atama ~ubesi 

http:edilecektir.htpp:llmus.mebygov.tr


DCRETLi OGRETMENLiK BASVURU FORMU 

Fotograf 

MU~ MiLLi EGiTiM MlmURLUGUNE 

2017-2018 Ogretim Ylh'nda, bir alanda, il Milli Egitim 
MUdUrlUgUnUn belirleyecegi herhangi okulda, "Ucretli Ogretmen" olarak 
gorevlendiriImek istiyorum. Gorev yapmama engel saghk ozUrUm ve sablka durumum 
yoktur. lkamet adresim ve telefonum a~aglda belirtilmi~ olup, gorevlendirme i9in gerekli 
belgelerin omegi ekte sunulmu~tur. 

Geregini bilgilerinize arz ederim. 

. ..12017 
(Adl, Soyadl, Imzasl) 

EkJer: 

I-Diploma veya mezuniyet belgesinin omegi 

2-Formasyon Belgesi (Fen Edebiyat Fak. Mezunlan i9in) 

3-NUfus CUzdam Fotokopisi (1 Adet) 

4-Son 6 i9inde gekilmi~ vesikahk fotograf (1 Adet) 

5-Sablka Kaydl 


Belgeleri eksik olan, bedensel bulundugu gori.llen, adli sidl kayd! bulunan veya ogretmenliklmemurluk gorevine son 
"M;!".nl"r ;1", oilier vonlerden ogretmenlik gorevine b~latilmaSl uygun goreve ba~latllmaz 


