İLİMİZE YAPILAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN DUYURU

20.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atama kapsamında Sözleşmeli Öğretmenliğe
Atama Duyurusu çerçevesinde Bakanlığımızca İlimize ataması yapılan öğretmen adayları, 10
Ağustos 2018 tarihine kadar İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi (Atama)
Şubesine aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce
Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin
onaylı örneği,
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
ç) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi
sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,
16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon
belgesi yerine kullanılamaz.),
d) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesi,
e) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
f) Kimlik fotokopisi,
g) Mal bildirimi formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden temin edilecektir),
ğ) Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
h) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Ekte yer alan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması formu elektronik ortamda tek sayfa halinde doldurularak (2)
iki adet çıktısı alınacak ve fotoğraf yapıştırıldıktan sonra gönderilecektir. Formdaki bilgilerde
hata olmamalı, ikamet adresi bölümüne adres kayıt sisteminde kayıtlı resmi adres
yazılmalıdır.),
i) Sabıka sorgulama belgesi (e-Devlet çıktısı olabilir). Adli sicil kaydı bulunanlardan buna
ilişkin mahkeme kararı.
Belgelerini teslim eden adaylar, Valiliğimizce yaptırılacak olan güvenlik
soruşturmalarının ve arşiv araştırılmalarının tamamlanmasından sonra 7201 sayılı Tebligat
Kanununa göre görevlerine başlayabileceklerdir.

Not : Belgesini teslim etmek üzere il dışından gelecek olan öğretmen adayları, isterlerse
belgelerini bir yakınıyla ya da posta-kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Ancak, belgeler
10/08/2018 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

