
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME DUYURUSU 
 

İlçemizde müdürlüğümüze bağlı anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim 

kurumlarında öğretmen iken, çeşitli nedenlerle iller arası yer değiştiren, aylıklı ve aylıksız 

izine ayrılan ve norm kadro esasına göre öğretmen ihtiyacı bulunan okullara; 2018-2019 

Eğitim-Öğretim yılı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89.maddesi ile Milli Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 9.Maddesi esasları 

çerçevesinde ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesi (Rehber Öğretmenlik 

hariç)yapılacaktır. 

 

 

1. Sözlü Sınav 
 

1.1. E Devlet üzerinden  ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek için başvuruda bulunan ve 

sırasıyla; Emekli Öğretmenler, Eğitim Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları, 

Diğer Fakülte mezunları ile Meslek Yüksekokulu mezunları elektronik ortamda yaptıkları 

başvurudaki beyanları esas alınarak ( Emekli Öğretmenlerde KPSS puan şartı aranmayacaktır) 

sözlü sınava alınacaklardır. 

1.2. Sözlü sınav esnasında ücretli öğretmen adaylarına 2 adet soru sorulacak olup, sorular zarf 

çekme usulüne göre yapılacaktır. 

1.3. Sözlü sınavlar ( Emekli Öğretmenler, Eğitim Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi 

–Diğer Fakülte Mezunları ,Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi mezunları) 04/09/2018-

07/09/2018  tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Sürekli 

Eğitim Merkezinde yapılacaktır. 



1.4. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-1’de yer alan Ücretli Öğretmen Sözlü Sınav 

Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi 

tutulacaklardır. İhtiyaca dayalı olarak bir veya birden fazla sayıda sözlü sınav komisyonu 

kurulabilinecektir. 

1.5. Adaylar göreve başlamak için gereken belgeleri ve özgeçmişlerine ait formu (Ek-2) sözlü 

sınav esnasında komisyona elden teslim edeceklerdir. 

1.6. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 

iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; 

topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirileceklerdir. 

1.7. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemlerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Birimi yürütecektir. 

1.8. Sözlü sınava alınacak adaylar http://ercis.meb.gov.trinternet adresinde duyurulacaktır. 
 

1.9. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar güvenlik soruşturmasına tabi 

tutularak görev yapmasına engel bir durum olmaması halinde başarılı sayılarak, ihtiyaca 

dayalı olarak ücretli öğretmen olarak görevlendirileceklerdir. 

1.10. Sözlü sınav sonuçları http://ercis.meb.gov.trinternet adresinde yayınlanacaktır. 
 

5.İtiraz 
 

5.1.Sözlü sınav sonuçlarına , sonuçların internet adresinde duyurulmasından itibaren 2 iş 

günü içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna 

yapılacaktır. 

5.2.İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir. 
 

6. Güvenlik Soruşturması 
 

Yapılan sözlü sınav sonuçlarında 60 ve üzeri puan alan ücretli öğretmen adaylarına 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi ‘8. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) Güvenlik 

soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. 
 

7. Görevlendirme 
 

7.1. Gerçekleştirilen sözlü sınav sonucu başarılı olan ücretli öğretmen adaylarına alanında 

ihtiyaç olması halinde ücretli öğretmen(Rehber Öğretmenlik hariç) görevlendirilmesi 

yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan fakat ihtiyaç olmadığı için görev verilmeyen ücretli 

öğretmen adaylarına ihtiyaç olması halinde ilerleyen tarihlerde görev verilecektir. 

http://ercis.meb.gov.tr/
http://ercis.meb.gov.tr/


7.2. Okul Öncesi Öğretmenliğine yapılacak görevlendirmelerde; Milli Eğitim Bakanlığı Okul 

Öncesi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarih ve 1985 sayı-2011/43 nolu Genelgesinde 

belirtilen şartlar esas olmak üzere şu öncelik sırası dikkate alınacaktır: 

a- Emekli Okul Öncesi/Ana Okulu ve Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, 
 

b- Yükseköğretim kurumlarının Okul Öncesi/Ana Okulu Öğretmenliği bölüm mezunları, 
 

c- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliği bölüm mezunları, 
 

d- Yükseköğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölüm mezunları, 
 

e- Herhangi bir yükseköğretim kurumu mezunu olup oryantasyon kursu belgesi almış olanlar 

7.3.Sınıf Öğretmenliğine yapılacak görevlendirmelerde şu öncelik sırası dikkate alınacaktır: 

a-Emekli Sınıf Öğretmenleri, 

b- Yükseköğretim kurumlarının Sınıf Öğretmenliği bölüm mezunları, 
 

c- Eğitim Fakültesi mezunu olup, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği sertifikası olanlar, 
 

d- Eğitim Fakültesi mezunları, 
 

e- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası olanlar, 
 

f- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, Pedagojik Formasyon belgesi olanlar, 
 

g- Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası veya 

Pedagojik Formasyon belgesi olmayanlar, 

h- Diğer Fakülte mezunu olup, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası veya Pedagojik 

Formasyon belgesi olanlar, 

ı- Diğer Fakülte mezunlar, 
 

i- Yüksekokul mezunları ( 2 yıllık) 
 

7.4. Diğer alan öğretmenliklerine yapılacak görevlendirmelerde şu öncelik sırası dikkate 

alınacaktır: 

a-İlgili alandaki Emekli Öğretmenler, 
 

b- Eğitim Fakültesi ilgili alan öğretmenliği bölüm mezunları, 
 

c- Alana kaynaklık eden Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 

Sertifikası veya Pedagojik Formasyon belgesi olanlar, 

d- Alana kaynaklık eden Diğer Fakülte mezunu olup,İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası 

veya Pedagojik Formasyon belgesi olmayanlar, 



e- Alana kaynaklık eden Diğer Fakülte mezunlar, 
 

f- Yüksekokul mezunları ( 2 yıllık) 
 

7.5. Görevlendirme işlemlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü web adresinde adaylar tarafından 

başvuru esnasında siteme girişi yapılan veriler kullanılacaktır. 

7.6.İlk görevlendirme listesi http://ercis.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, 

görevlendirilenler ile başka bir şekilde iletişime geçilmeyecektir. 

7.7. Görevlendirmesi yapılan öğretmenler 3 iş günü içerisinde göreve başlamak 

zorundadırlar. Belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların görevlendirmesi iptal 

edilerek, yerlerine sırada bekleyenlerden görevlendirme yapılacaktır. 

7.8. Yayımlanan ilk görevlendirme listesinde gitmeyenlerin yerine sırada bekleyenler ile 

iletişime geçilerek görevlendirmeler yapılacaktır. 

7.9. 65 yaşını doldurup resen emekli olan öğretmenler için başvuruda bulunsalar dahi 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7.10. Gerçeğe aykırı yada yanlış beyanda bulunanların tüm sorumluluğu kendilerine ait 

olacaktır.Bu kişiler ile ilgili yapılan görevlendirmeler iptal edilecektir. 

 
 

8. Göreve Başlama ve İstenecek Belgeler 
 

8.1. Görevlendirmesi yapılan öğretmenler görevlendirme tarihinden itibaren belirtilen süre 

içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine başvuruda bulunarak göreve 

başlatma işlemleri yapılacaktır. 

8.2.Ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunanlardan sözlü sınav esnasında istenecek 

belgeler:(Daha sonra görevlendirmesi yapılanlardan ayrıca belge istenmeyecektir) 

 

a- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgeler incelenip onaylı 

birer örneği kurumda kalacak şekilde ibraz edildikten sonra asılları veya onaylı örneği ilgiliye 

iade edilecektir) 

b-İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Pedagojik Formasyon belgesi aslı veya onaylı 

örneği (Belgeler incelenip onaylı birer örneği kurumda kalacak şekilde ibraz edildikten sonra 

asılları veya onaylı örneği ilgiliye iade edilecektir) 

   c-Görev yapmasında engel bulunmadığına dair sağlık durum beyanı( İlgili komisyondan 

temin edilecektir) 

d- Sabıka Kaydı Belgesi ( E-Devlet Modülünden Alınacaktır. ) 

http://ercis.meb.gov.tr/


e- Erkek adaylarda askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge(Askerlik Şubesinden 
alınacaktır) 

 

f- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 

h-Özgeçmiş Belgesi(Ek-2) 
 
 
 

                                                                                   Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                   İnsan Kaynakları Birimi 


