
 
ŞUBAT 2019 ATAMA DÖNEMİNDE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMASI 

YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA AŞAĞIDAKİ BELGELER 

İSTENİLECEKTİR. 

 

1--Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet 

üzerinden aldıkları diploma belgesi, 

         2--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, 

       3--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, 

         4--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.), 

        5--Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf    (Biyometrik,  6 adet), 

        6--Kimlik/Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

        7-Adli Sicil Kaydı    (Adliyeden veya E-Devlet Kapısından Alınacaktır. 

        8--Askerlik Durum Belgesi  (Erkek Adaylar İçin) 

        9--Mal bildirimi  (il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir/Web Sitemizde mevcuttur.) 

       10--Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi  (il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden temin edilebilir/Web 

sitemizde mevcuttur.) 

       11--Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  (ilçe milli eğitim müdürlüklerinden temin 

edilebilir/Web sitemizde mevcuttur.)  

        12--Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,  (tercih listesini gösterir) 

        13--Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik 

Formasyon Belgesi. 

        14-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam 

teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. 

       Not: 1--Ataması yapılanlar, yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklar, istenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, 

güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin sözleşme yapılarak göreve 

başlatılacaklar,  belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. 

                2--Güvenlik soruşturmalarının erken sonuçlanması için adaylar isterler ise “Güvenlik Soruşturması ve 

Arşiv Araştırması Formunu” elden veya iadeli taahhütlü posta ile müdürlüğümüze ulaştırabilirler. (Posta ile 

gönderilerde gecikme veya kayıp olma hallerinde müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.) 

                3--Askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve 

muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları ilçe millî eğitim 

müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır. Ancak; 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için atandıkları İl/İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüklerine evraklarını teslim edeceklerdir. 
               4--Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il/ilçe millî müdürlüklerince 

değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında 

tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına 

bildirilecektir. 

               5--Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde göreve  

başlayacaklardır.  14/02/2019 

     

Gülağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                                                            İnsan Kaynakları Birimi     

İrtibat Telefon: 0-382-4312593  Dahili No: 112                                   


