
BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN 

GÖREVLENDİRME ESASLARI 

A) GENEL AÇIKLAMALAR: 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; 

a) Yükseköğrenimli olmak koşuluyla; 

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf 

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, 

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel 

eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim 

merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir. 

Bu çerçevede; 

1- Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi 

kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla: 

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden 

yükseköğretim programları arasında yer alanlara, 

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, 

görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana 

uygun olanlara, 

c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, 

görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği 

alana yakınlık gösterenlere, 

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer 

yükseköğretim programı mezunlarına, öncelik verilecektir. 

2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun 

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen 

öncelik durumları dikkate alınacaktır. 

3- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi 

üzerinden başvuranlar arasından belirlenecektir, adaylar başvuru için Müdürlüğümüze şahsen 

müracaatta bulunmayacaktır. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde 

bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir. 

4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; 

a) Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere 

görevlendirilen, 

b) Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan, 

c) Diploma notu yüksek olan tercih edilecek; 



d) Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. 

5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders 

okutmak üzere görevlendirilebilecektir. 

6- Görevlendirme tebliği başvuru sahibinin cep telefonuna ya da e-mail adresine 

yapılacağından cep telefonu numarasının ve e-mail adresinin doğru yazılması ve mesajların 

kontrol edilmesi gerekmektedir. 

7- Başvurular 01.08.2021 tarihi itibarı ile alınmaya başlanacak, yıl boyunca başvuru 

yapılabilecektir. Ancak, ilk aşamada yapılan başvuruların listesi 16.08.2021 tarihinde alınacak 

ve değerlendirilecektir. 

8- Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce okul 

müdürlüğü tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir. 

C) ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK 

GENEL ŞARTLAR: 

1) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

3) Türk Ceza Kanunu'nun 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, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 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) Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak. 

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf 

ya da askerliği tecil edilmiş olmak. 

6) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin 

yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak. 

İstenen Evraklar  (Müdürlüğümüzce görev verilmek üzere aranan öğretmenler) 

1) Görev Talep Dilekçesi 

2) Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi 

3) Yurt dışı yükseköğretim kuramları mezunlarından denklik belgesi 

4) Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa) 

5) Nüfus Cüzdan fotokopisi 

6) Adli Sicil Kaydı (E-devlet) 

7) Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet) 

8) Varsa KPSS Sınav Sonuç Belgesi 

9) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf 


