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Konu : Sözleşmeli Öğretmen Atamas|

DAĞlTlM YERLERlNl:

Bakan|ıgıınıza Bagtı Rcsmi Eğitim Kurumlarında Ek Dcrs Ücrcti Karşılıgında Görcv
Yapanlann Sözlcşmeli Öğrctmenlik İçin Başvuru vc Atama Duyurusıı çençcveüiindc ıdaylaıün
atamalan l l/09120l8 tarihindc sonuçlanmıştır.

Sözleşıneli öğretmeıı olar,ık ataması yapılan adaylar 27 Eylül 20I 8 tarıhine kadar aşağıdaki

belgcleri:

a) Lisans diploınası veya mezuıiyet geçici belgesinin ash yeya onayh örneği,

b) Ona Öğretirn Alan Öğretmenliği Tcz.siz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon

Prograrnı/Pedagojik Forıııasyon Egitinıi Sertifikası. llkogreıinı Sıııf Ögretmeıligi ya da lngilizce

öğrctmenliği senifikasl pr0grdmlarlndan birini lamaınladlğına ilişkin belge vey8 bu belgenin onayll

ömcği.

c) Yurt dışındakı yük§ek t ğretim kurumlarından nıeırun olanların, Yükscköğretim Kuru|u

Başkanlığıncn Vcrilcn ytiı(sck öğrcniminin vc pcdagojik fonnasyon bclgcsinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlaıına vcya programlanna denklik belgesi,

9) Talim ve Terbiye Kurulu karan gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi

sosyokıji, t6 kredi psikoloji, sosyoloji bolüınil ınezunlarındsn: 8 krcdi mannk, l6 kredi felsefe, l6
kredi psikoloji aldığına dair bclgcnin aslı veya onaylı örncğini (Bu bclge pcdagojik formasyon bclgcsi

yerinc kullanılamaz.)

<i) Başvuru esnasında Pedagojik Fonnasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden

Pedagojik lrıırıııasyon l}elgesi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş vesikaltk fotoğraf(6 adet),

0 Mal bildiriıni (il ınilli eğitim ınüdürlüklerinden ıenıin edileccktir),

g) Elektronİk Başvuru Fonıunun ooayll ömeği.

ğ) sağlık durumu yonünd€n öğrctmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair

um teşekküllü bir hasıaneden aIınacak sağlık kurulu raponlnu,

h) Giivenlik sontşturırası ve açiv araşürı ıırası fornıu (Ek- | )

Milli Eğitinr Müdüı,lükleıiue tesl im edeceklerdir.

Bu bağlamd4 bclgelerini teslim eden a<layların belgeleri Valiliğinizcc incclenerek güvenlik

soruştunıalan yapılclıkıan sonra soruşfurma sonucu dıkkate alınarak adaylara 720l sayılı Tebligat

Kanununa göre tclligat yapılıııak şıırcıiyle ycni eğitirn vc ö$eıim yılının başlamasıda dikkaıe aIınarak

bir an oncJ g<ırevlerlne başlamalannın saglanması hustısunda bilgilerinizi ve geregini önemle rica

ederiın.

Bekir ERDoĞAN
Bakın a.

Daire Başkanı V.
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