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NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA (ÜCRETLİ)  ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ 

İÇİN BAŞVURU KILAVUZU 

 

 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında İlçemizde öğretmen ihtiyacını karşılamak için Ücretli 

Öğretmen alımı yapılacaktır. Görev almak isteyen adaylardan öncelikle Eğitim Fakültesi ve Fen 

Edebiyat Fakültesi mezunu olanlar ile Okul Öncesi mezunlardan Lisans ile Ön Lisans mezunları e-

devletten başvuru yapabileceklerdir. 

 

İLGİLİ MEVZUAT  
1. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.  

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları” 

yazısı. 

3. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. 

5. Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2021 tarih ve 26043924 sayılı “Ek Ders Ücreti Karşılığında 

Yapılacak Görevlendirmeler” yazısı. 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN 

GÖREVLENDİRMESİ İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR 

1. Türk Vatandaşı olmak.  

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3. Türk Ceza Kanununun 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, 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. 

4. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da 

askerliği tecil edilmiş olmak.) 

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt 

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.  

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmamak.  

 

BAŞVURULAR 

1. Başvurular 17/08/2021 tarihi itibari ile e-devlet üzerinde Ücretli Öğretmen başvuru modülünden 

alınmaya başlanacaktır. Yıl boyunca başvuru yapılabilecektir. Ancak ilk aşamada yapılan 

başvuruların listesi alınacak ve öncelikli değerlendirilecektir. İhtiyaç halinde sistem üzerinden 

yeni liste alınacaktır. 

2. İlk aşama başvurularının listeleri, 17/08/2021 Salı günü başlayıp, 31/08/2021 Salı günü saat 

17:00'a kadar başvuru yapanlar arasından alınacaktır. 

3. 17/08/2021 tarihiden önce yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (17/08/2021 tarihinden 

önce başvuru yapmış olan adayların, bu tarih itibari ile başvurularını yenilemeleri gerekecektir) 

4. KPSS'ye girmeyen adaylar da başvuru yapabilecektir; ancak başvuru yapan adaylar içerisinde 

öncelik e-devlet sistemi üzerinden seçilip kaydedilen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. 

5. 2021-KPSS Sınavı ÖSYM Sınav takviminde 16.09.2021 tarihinden sonra açıklanacağından dolayı 

Sınava giren adaylar Sınav Sonuç çıktısını Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Bürosuna getirerek 

KPSS puanlarını güncelleyebilecektir. 

 

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU 

1. Görevlendirmeler Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2021 tarih ve 26043924 sayılı “Ek Ders 

Ücreti Karşılığında Yapılacak Görevlendirmeler” yazısındaki öncelik sırasına göre yapılacaktır. 

2. Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Fizik, 

İlköğretim Matematik, Kimya, Matematik (Lise), Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk 

Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda 

bulunacak adaylarda KPSSP121, yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara 
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görevlendirilecek öğretmenlik mezunlarına KPSSP10 puan türünden sıralama yapılacaktır. 

3. Görevlendirmelerde Branş Öğretmenliği görevlendirmeleri yapıldıktan sonra Sınıf Öğretmenliği 

görevlendirmeleri yapılacaktır. Sınıf Öğretmenliği ihtiyaçları Sınıf Öğretmenliği mezunları 

tarafından karşılanamaması durumunda öncelik sırasında belirtilen duruma göre görevlendirme 

yapılacaktır. 

 

 GÖREVLENDİRMELER 

1. Görevlendirmesi yapılan adaylar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (atama) Şubesi tarafından 

telefonla bilgilendirilecektir. (Başvuru yapılırken Telefon numarasının kişiye ait olması ve doğru 

girilmesi önem arz etmektedir. 31/08/2021 tarihinden sonra Telefon numarası değişen adaylar İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğümüz atama bölümüne şahsen başvurarak değişikliği bildirmelidir. 

Ulaşılamaması durumunda sorumluluk kişiye aittir.) 

2. Görevlendirmesi yapılan adayların istenilen evrakları eksiksiz olarak başvuru formuna ekleyerek 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz atama bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılacak 

incelemeler sonucunda şartları taşımayan veya yanlış beyanda bulunanların görevlendirmeleri 

iptal edilecektir.  

3. Belirtilen gün ve saatte, istenilen evraklarla birlikte görevlendirme için gelmeyen adaylara tekrar 

dönüş yapılmayacaktır. 

4. Görevlendirme yapılan okullara gitmek istemeyen adaylar, yıl içerisinde yeniden 

görevlendirilmeyecektir. 

5. Görevlendirilmeler, Bakanlığımız tarafından belirtilen Eğitim-Öğretim tarihinden itibaren ihtiyaca 

göre yapılacaktır. 

 

TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1. Adayların birinci tercihlerini mezun oldukları programa uygun olan branşta yapmaları zorunludur.  

2. Görevlendirmelerde adayın başvuruda öncelikli ilçe tercihi dikkate alınacaktır. (Örneğin 

başvuruda ilk tercihini farklı bir ilçe seçen aday Nizip ilçesinde görevlendirme listesine 

alınmayacaktır.)  

3. Aday birden fazla tercih yapacaksa, mümkün olduğunca mezun olunan programın veya sahip 

olunan sertifikaya uygun branşların tercih edilmesi gerekir.    

 

GÖREVLENDİRİLEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR 

1. Başvuru formu (nizip.meb.gov.tr web adresi Duyurular kısmından temin edilecektir.) 

2. Diploma/Mezuniyet veya Çıkış belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devletten alınabilir), 

3. Pedagojik Formasyon veya Yüksek lisans belgesi (Varsa Eğitim Fakültesi dışında Mezunlar için)  

4. Nüfus cüzdanın fotokopisi 

5. Varsa Yabancı Dil, Bilgisayar veya Özel Eğitim Sertifikası (MEB Onaylı) 

6. KPSS sonuç belgesi (Varsa), 

7. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir), 

8. Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylardan, e-devletten alınabilir) 

9. Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.) 

 

 

DİĞER HUSUSLAR 

1. Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması gibi adayın 

kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka 

kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik verilecektir.  

2. Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı sürecinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit 

edilenlerin görevlendirmeleri iptal edilecektir.  

3. Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 7 (yedi) gün öncesinden yazılı bilgi 

vermeden görevi bırakanlar Müdürlüğümüzce yeniden görevlendirilmeyecektir.  


