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AMAÇ: 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında ilimiz merkez ilçeye bağlı eğitim kurumlarında 

kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile karşılanamayan öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 

ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek. 

 

KAPSAM: 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ders Saatlerine İlişkin 

Karar’ın 9. maddesi kapsamında Valiliğimizce ilimiz merkez ilçeye bağlı eğitim kurumlarına 

yapılacak ücretli öğretmen görevlendirme işlemlerini kapsar. 

 

1. ĠLGĠLĠ MEVZUAT: 

  

a) T.C. Anayasası 42.madde 

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. ve 176. Maddesi. 

c) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 

ç) Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokulu 

Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ders Ücretleri Hakkındaki 439 Sayılı Kanunu'nun 

8.Maddesi. 

d) Millî Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği. 

e) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ders Saatlerine ilişkin   

    Karar. 

f) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2011 tarihli ve 

1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi. 

g) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 No'lu Kararı. 

h) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu. 

ı) Valilik Makamının 25/08/2017 tarihli ve 20686453-903.07.04-E.12881648 sayılı Olurları. 

i) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05/06/2021 tarihli ve E-68898891-

10.07.01-26043924 sayılı “Ders Ücreti Karşılığında Yapılacak Görevlendirmeler” konulu 

yazısı. 
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GENEL AÇIKLAMALAR: 
 

 

1. Başvurular e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) sistemi üzerinden “Ücretli 

Öğretmenlik Başvurusu” ekranından yapılarak aşağıda yazılı istenilen belgeleri         

17 Ağustos – 02 Eylül 2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Personel 1 (Atama) 

Bölümüne teslim edeceklerdir. 

 

2. 02 Eylül 2022 tarihi mesai bitiminden sonra e-devlet sistemi üzerinden başvuru 

yaparak Müdürlüğümüze belgelerini teslim edenler ilk görevlendirmede 

değerlendirmeye alınmayacak olup, bu tarihten sonraki başvurular sonraki 

görevlendirmelerde değerlendirmeye alınacaklardır. 

 

3. Bakanlığımızca 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağı 

ve ÖSYM tarafından ise öğretmen adaylarının 2022 yılı KPSS sınavı ile sonuçlarının 

açıklanma tarihinin belli olmaması nedeniyle; sadece 1. Dönem 

görevlendirilmelerinde 2021 yılı KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 sınav 

puanlarından yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır. 

 

4. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminden (06.02.2023) itibaren ise 

görevlendirmeler (2022 yılı KPPS sınav sonucu açıklanması halinde) sadece 2022  

KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 puanlarından yüksek olanı değerlendirmeye 

alınacağından 2021 yılı KPSS puanları dikkate alınmayacaktır. 

 

5. Ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilmesi 2022-2023 

eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılacaktır. Ancak 1. dönem sonu 

itibariyle tüm görevlendirilmeler sona erdirilecek SGK ayrılışları yapılacak olup, 

görevine devam etmek isteyenler için 2. dönem için yeniden görevlendirilme 

yapılacaktır. 

 

6. Bu kapsamda yapılacak başvurular sadece ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy eğitim 

kurumları (ilçeler hariç) için geçerli olacaktır. 

 

7. Ders ücreti karĢılığında 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, 

d) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak 

üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına, 

öncelik verilecektir. 

 

 

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/
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8. Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taĢıyanların baĢvuruları hâlinde sırasıyla;  

 

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

görevlendirilen, 

b) Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,  

c) Diploma notu yüksek olan tercih edilecek, 

eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. 

 

9. Okul Öncesi Öğretmenliği alanında görevlendirmelerinde; İlgi (b) Milli Eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29.07.2011 tarihli ve 

B.08.0.OGM.0.71.02.00-900/1985 sayılı ve 2011/43 sayılı Genelgesi, gereğince 

görevlendirme yapılacaktır. 

 

10. e-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak aşağıda yazılı istenilen belgeleri 

Müdürlüğümüze teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayarak görev 

verilmeyecektir. 

 

11. Yanlış beyan ve eksik belge ile başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları 

geçersiz sayılarak görev verilmeyecek, göreve başlamış olsa bile görevlendirilmesi 

sona erdirilecek olup, yanlış beyan ve eksik belge tesliminden adaylar sorumlu 

olacaktır. 

 

12. Adli Sicil Kaydı Belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar buna ilişkin 

mahkeme kararını teslim edecekler, inceleme sonucunda göreve başlatılmasına engel 

bir durumu olmayanlar değerlendirmeye alınacaktır. 

 

13. Ders karşılığı ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek üzere başvuru yapanlar 

hakkında adli veya idari makamlardan gelen bilgiler Müdürlüğümüzce 

değerlendirilmesi sonucunda görevlendirilmesi veya görev yapması uygun 

görülmeyenlere görev verilmeyebilecek, görev verilmiş olsa bile görevlendirilmeleri 

sona erdirilebilecektir. 

  

14. Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ders ücreti karşılığında ders 

okutmak üzere görevlendirilebilecektir. 

 

15. Ücretli öğretmenler performanslarına göre okul müdürleri ve müdürlüğümüzce 

değerlendirilecek ve gerektiğinde görevine son verilebilecektir. 

 

16. Görevlendirilmesi yapılarak göreve başlayan kişiler yerine kadrolu/sözleşmeli 

öğretmen ataması/görevlendirilmesi yapılana kadar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 

bitmeden mazeretsiz görevi bırakamayacaktır. 

 

17. Görevlendirilmesi yapılan kişiler göreve başlamadığı veya göreve başlayıp mazeretsiz 

görevi bıraktığı takdirde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca bir daha görev 

verilmeyecektir. 

 

18. Ders saati ihtiyacı az olan birden fazla okul olması durumunda kişiler birden fazla 

okula aynı anda görevlendirilmesi yapılabilecektir. Kişi verilen görevlerin birinden 

ayrılmak istediği takdirde diğer görevlerinden de aynı anda ayrılmak zorundadır. 
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19. Kılavuzda yer alan kriterler çerçevesinde öğretmen ihtiyacının karşılanmadığı 

durumlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyacı karşılamak üzere gereken tedbirleri 

alır. 

 

20. Ekte bulunan Ders Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapanlar 

arasından görevlendirilenler bu duyuruda belirtilen tüm şartları kabul etmiş 

sayılacaktır. 

 

 

 

 

ĠSTENĠLEN BELGELER: 

 

1. Başvuru Dilekçesi. 

2. Lisans/Ön Lisans Diploması veya e-devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi 

fotokopisi.(Diploma notu olan.) 

3. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi. 

4. Adli Sicil Kaydı. 

5. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 

6. Formasyon Belgesi fotokopisi. 

7. 2021 Yılı KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 Sonuç Belgesi. (2022 yılı KPSS 

puanı açıklanınca teslim edilecektir.) 

8. Yabancı Dil, Özel Eğitim, Sınıf ve Okul Öncesi Sertifikası. 

9. Emekli olduğuna dair belge/kart fotokopisi. 

10. Kilis ili dışında başka bir ilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen 

olarak çalıştığına dair görev yeri belgesi veya e-devletten barkotlu SGK Hizmet Döküm 

Belgesi ve İş Yeri Unvan Listesi.  



 

KĠLĠS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

(Personel (Atama) Bölümü) 

 

2022-2023 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS KARġILIĞI 

(ÜCRETLĠ) ÖĞRETMENLĠK  

BAġVURU DĠLEKÇESĠ 

 

Adı Soyadı 
 
……………………………………………………… 

 

T.C. Kimlik No 

 

 

                      
 

    

   Mezun                                            Emekli Öğretmen                                   Resmi Görevli     
                               

Sağlık Durum Beyanı 
           Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmama engel bir  

           durumum bulunmamaktadır. 

Alanım/BranĢım DıĢında 

Görevlendirmek 

Ġstiyorum 

EVET                                        HAYIR         

Bir Önceki Dönem Ücretli 

Öğretmen Olarak Görev 

Yaptım 

            

 EVET                                        HAYIR 

BaĢvuru ve Duyuru 

Beyanı 

           Ders Karşılığı (Ücretli) Öğretmenlik Duyurusunu okuduğumu ve  

           duyuruda yazılı şartları kabul ettiğimi beyan ediyorum. 

 

ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                   KĠLĠS 
 

Yukarıda beyan ettiğim bilgiler doğru olup, aksi halde başvurumun geçersiz sayılacağını kabul 

ederek, Kilis Merkez ve Merkeze bağlı Köy eğitim kurumlarında ders karşılığı (ücretli) öğretmen 

olarak görev yapmak istiyorum. 

                 Gereğini arz ederim. 

                    …../…../20… 

            İmza 

                     Adı Soyadı 
ADRES:  

………………………………….…………….       

………………………………………………..                                                                     

 

TLF NO : ……………………………….……… 

EKLER:        

Not: Sadece Teslim edilecek belgelerin karĢısı iĢaretlenecektir. 
 

1    Lisans/Ön Lisans Diploması veya e-devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi fotokopisi.(Diploma notu olan.) 

   2    Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi. 

   3    Adli Sicil Kaydı. 

   4    Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.  

5    Formasyon Belgesi fotokopisi. 

    

6  

2021 KPSS P10, KPSS P120 veya KPSS P121 Sonuç Belgesi. (2022 yılı KPSS puanı açıklanınca teslim 

edilecektir.) 

   7    Yabancı Dil, Özel Eğitim, Sınıf ve Okul Öncesi Sertifikası. 

   8    Emekli olduğuna dair belge/kart fotokopisi. 
 

9   
Kilis ili dışında başka bir ilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak çalıştığına dair görev 

yeri belgesi veya e-devletten barkodlu SGK Hizmet Döküm Belgesi ve İş Yeri Unvan Listesi. 
 


