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ÇORUM VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ÜCRETLİ ve VEKİL ÖĞRETMENLİK DUYURUSU 
 

 

 

 

İlimiz, okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan, uzun 

süreli raporlu olanlar ile norm kadroya bağlı öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına derslerin boş geçmemesi 

için öncelikli olarak aşağıda belirtilen eğitim durumu sıralamasına, eğitim durumları da kendi içerisinde KPSS puan 

üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır. 

 

1- Eğitim Fakültesi mezunları, 

2- Fen Edebiyat Fakültesi mezunları (Formasyonu olanlar)  

3- Fen Edebiyat Fakültesi mezunları (Formasyonu olmayanlar)  

3- Diğer fakülte mezunlarından ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.  

 

Buna göre ücretli öğretmenlik başvurularının 05-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Müdürlüğümüze şahsen 

dilekçe ile müracaat ederek yapılması gerekmektedir.  

Başvurular 05 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp 09 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. 

Başvuru tarihinden sonra müracaat edenlerin ise sıralamaları kendi aralarında yapılacak olup; belirtilen tarihlerde 

yapılan başvurular öncelikle değerlendirilecektir.  

İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılan müracaatlar il merkezi, bağlı belde ve köy okulları için alınacaktır. İlçelerde 

görev almak isteyenlerin ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Başvuruda bulunanların öğretmen ihtiyacı bulunan okullara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. ve 88. 

maddelerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. 

Maddesine göre ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır.  

 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER 

1-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesi   

2-KPSS Sonuç belgesi 

3-Nüfus cüzdanı Fotokopisi  

4-Pedagojik Formasyon veya Yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Mezunları için varsa)  

5- Kurs seminer belgesi (Varsa) 

              6-Fotoğraf (1 adet) 

Not: İstenilen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarının da başvuru esnasında Müdürlüğümüze ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                ÇORUM 

 

 İl iniz okullarında 2016/2017 Eğitim-Öğretim yıl ında açık geçen …………………....………………………..dersinde/derslerinde, Ders 

Ücret Karşıl ığı Geçici Ücretli  Öğretmen/Vekil Öğretmen  olarak görev yapmak istiyorum.Herhangi bir sabıka kaydım ve görev 

yapmaya engel sağlık durumum bulunmamaktadır. 

            Başvuru şartlarını okudum. FETÖ/PDY Örgütü ile aidiyet, i ltisak ve irtibat bağım yoktur. 15 Temmuz 2016 tarihi sonrası özel 

öğretim kurum/okullarında çalışma iznim iptal edilmedi. 

 Gereğini arz ederim.                                   …./…/2016     

                                                                                                                  (İmza) 

A     D     R     E     S                             : 

............................................................... 

............................................................... 

TLF. NO EV :…………………….  GSM  : …….. ……. …… TLF. NO İŞ …….. ….. ….  

T.C. Kimlik No             

Adı Soyadı  

Baba Adı  

Doğ.Yeri ve Yılı  

    Mezun (   )         Emekli Öğretmen (   )                       Öğrenci ( …/Sınıf  ) 

Mezuniyet Bilgileri 

Üniversite / Enstitü  

Fakülte / Yüksekokul  

Bölüm / Alan  

Yan Alan (varsa)  

Varsa Başka Belgeler (kurs, seminer 

belgesi vb.) 
 

E   K   L   E   R   : 

(Belgeler Plastik  dosya içinde teslim edilecektir) 

1)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi 

2)(Varsa) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,(KPSS Puanı) 

3)Nüfus cüzdanın fotokopisi 

4(Varsa))Kurs, seminer belgesi   

5)Fotoğraf (1 adet) 

(Belgelerin Asılları ibraz edilerek fotokopileri teslim edilecektir) 

   Açıklamalar: 1.Görevlendirmeler M.E.Bakanlığının belirlediği esaslara göre yapılacaktır, yeterli sayıda bölüm mezunlarından ihtiyaç 

karşılanamadığı takdirde öğretmenliğe uygun olan diğer bölüm mezunlarından da görevlendirme yapılabilecektir. 

2.Di lekçe sahiplerine; vermiş oldukları telefonlar i le ulaşılacak, ulaşılamadığımız takdirde yapılan s ıra lamaya göre bir sonraki  di lekçe sahibi  

aranacaktır 

3.Görevlendiri lmes i  yapılan okulu kabul  etmeyen kişiye tekrar görev veri lmeyecekti r  


