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Öğretmenliğe ataması yapılanlardan göreve başlatılma işlemi esnasında istenecek belge|er ve dikkat
ediIecek hususlar;

Adayların kararnameleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildikten sonra göreve başlama
işlemleri yapılacaktır. Adaylar tebligat beklemeden kararnameleri çıktıktan sonra atandıkları okulun
bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne en kısa sürede başvuru yapacaklardır.
Adayın kendisi veya noter onaylı vekaletname ile vekalet verdiği kişi göreve başlama işlemlerini
yaptı rması gerekmektedir.
Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı ömeği istenecektir,
Eğitim Fakültesi mezunları dışında olanlardan Orta Öğretim A|an Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans,
Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlko5etim Sınıf Öğretmenliği ya
da İngilizce Öğetmenlik Sertifikası programları ile ilişkin belgenin aslı veya bu be|genin onaylİ omegi, 

-

Yurt dıŞındaki yüksek öğIetim kurumlarından mezun olanlann,(2Oll yıIından sonra KKTC
Universitelerinden mezun olanlar hariç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve
pedagojik formasyon belgesinin }urt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik
belgesi,
Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce (ilgili kurumun atama yetkili amirliği,
Müdürlüğü, Bakanlığı) onaylanmış muvafakat belgesi. (Ek-4/a yazı çerçevesinde ahnan Ek-4lb muvafakat
beIgesi)
Felsefe bölümü mezunlarrndan; 16 kedi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü rnezunlarından; 8
kedi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kedi psikoloji aldığına dair belgenin(üst yazının) ash veya onaylı ömeği,
(Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanı|amaz.),
Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışıp, itk atama yoluyla
atananlardan KPSSPlO-KPSSPl2l sonuç belgesi ve hizmet belgesi,
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet), (ayrıca okuldanda isteneceğinden fazla olmasında
yarar vardır.)
Mal biIdirimi (atamasının geıçekleştiği ilçe milli eğitim müdürlüklerinden verilecektir),
Öğretmenliğe baŞvuru esnasında başvuru onay bürolarınca verilen Elektronik Başvuru Formunun onaylı aslı,
Sağlık durumu yönünden öğetmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü
bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Bu onay|ı Elektronik Başvuru Formunda yazan biIgiler ile adayın sahip olduğu ve asıIlarını getirdiği diploma
ve diğer belgeIer karşılaştınlacaktır. Şüpheli bir durumda adayın sahip olduğu belgelerin asıİlarına göre ve
belge durumuna göre hareket edilecek, adayın atandığı alan ile sahip olduğu diploma ve belgeler
httP://atama.meb.gov.trlsonuclar/kaynak_okul_tamami/kaynak_okuIlar.asp? adresindeki Bakanlığımız
lnsan Kaynakları sitesinde yer alan "AlanIara Kaynaktan" bölüm ve üniversite olarak kontroI edilecektiİ.
Ayrıca Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararı ve eklerinde belirtilen kaynak alanlarda kontrol
ediIebilecektir. Adayın sahip olduğu belgeler, ilgili alana atanmasını sağlamıyorsa, göreve başlama işlemi
yapılmayacak, Müdürlüğümüze bildirim yapılacaktır. o alana kaynak olmadığı halde, öğretmenlik
baŞvurusu onaylanarak, ilgili alana atanmış olan adayın göreve başlatılma işleınleri yapılmayacaktır.
Kurumlar arası yeniden atama ve açıktan atama yoluyla atananlardan Başvuııların ilk gıinii itibarıyla 40
YaŞından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan aIacakları emekli olmadıklarına dair belge,
Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik
Başvuru Formunda beyan alınacaktır. sağlık hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu
Kurumlarlndan elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir.
Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum
değerlendiriIerek baŞvuruya engel h6li olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.
Milli sporcular, yukarıdaki be|gelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
l2/05l20| l tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi
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Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12105l20]ı| tarihi ve sonrasında düzenlenerı,/denklik işlemleri
yapılan milli sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onayIı ömeği,

' Öğretmenliğe başvuru esnasında, Pedagojik Formasyon belgesi hentlz düzenlenmemiş adayların Pedagojik
Formasyon Belgesi yerine başarılı olduklarına dair resmi yazı ibraz edenIerden
Pedagojik Formasyon Belgesi, belge olarak istenecektir.

. Pedagojik Formasyon belgesi olmadan, ilgili ilk atama döneminde, o alanda KPSSlO-KPP12l baraj puanının
üstünde puana sahip adaylardan, 2.öncelik olarak eğitim fakülteleri ve pedagojik formasyon' belgesi
olanlardan sonra ihtiyaç tamamlanmadığından dolayı ataması yapılmış adaylar, elektronik başvuru formuİıda
da, formasyon bilgisi işlenmemiş olmasına dikkat edilerek, formasyon belgesi olmadan göİeve başlatılma
iŞlemleri yapılabilecektir. Bu adaylar daha sonra Bakanlığımızca Pedagojik Formasyon hizmetiçi eğ;tirin"
alınarak, formasyon eğitimleri tamamlanacağından, bu adayIarla ilgili bilgiler ve formasyon belgesi o-Imadıgı
ayrıca İIçe Milli Eğitim Müdürlüklerince uygun bir dosyadİ tutulac-ak, bu-adayüarın duruİılan bilinecektir.

' Göreve baŞlatılma iŞlemlerinde, mutlaka atanan adayın kendisi olacak, noter onaylı vekaletnamesi olması
dıırumunda, noter onaylı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından göreve başIama işlemleri yapılabilmektedir.. Öğetmenliğe ataması yapılmış aday, göreve başlatılma işIemlerinin yasal süresi içerisinae askerlik görevini
Yerine getiriyor/silah altında ise, veya celbe tabii olduğundan göreve başlama işlemlerini yapamadİn silah
altına alınması gerekiyors4 ilgili adayın askerde olduğuna ilişkin belgeyi veya göreve bİşlama süresinde
askerde olacağına ilişkin askerlik celp-sevk evrakının bir örneği ile di|ekçe yoluyla ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğünüze başvuru yapacak, bu dilekçe ve belgeye istinaden, askerde o|an adayın göreve başlaİılma
işlemleri askerlik dönüşünde olacak şekilde yapılacağı bilgisi ilgili evraklarla birİikte- Miıdiirltığıımlıze
gönderilecektir. Bu durumda olan adaydan ayrıca Ögretmenliğe başvuru yaptığı Onaylı Elektronik Başvuru
Formu da istenecek, bu formda askerlik durumu ile ilgili adayın beyanı da kontrol edilecektir. Buradaki
beyanı ile adayın durumunun uygunluğu kontrol edilecektir.

o Sahteciliğe kaŞı adayın evraklarının asıllarrnrn titizti|de kontrol edilmesi, adayın; fotoğrafı ve başvuru
evraklarl ile kaŞılaŞtırılması, şüphelenilen bir durum karşısında gerekli sorgulama1ann ilgiti
kurum/müdürlükJere yapıIması gerekmektedir.

ı Kurumlararası Yeniden Atama Yoluyla atanan adaylardan yukandaki belgelere ek olarak, Hizmet
Belgesi, Son Atama Kararnamesi ve muvafakat belgesi istenecektir.

. AÇıktan Y_eniden Atama yoIuyla atanan adaylardan, yukarıdaki belgelere ek olarak, Hizmet Belgesi,
Oğretrnenlikte en son görev yaptığı okula atandığı kararname ve bu okuldan aynldığına İair
kararname, SGK dan emekli olmadığına dair betge de istenecektir.

. İık Atama yoIuyla atanan ve herhangi bir kaınu kurumunda çalışan adaylardan da ayrrca hizmet
belgesi ve muvafakat belgesi de istenecektir,

' O8retmenliğe ilk defa atanan adayın göreve başlama esnasında istenilen tüm belgelerin asıllarının birer adet
fotokopisi aslı gibidir yapılarak dosyasına konulacaktır.

. ÖğTetmenliğe ilk defa atanan adayın iletişim bilgileri mutlaka güncel olarak alınacaktır.

' Öğretmenliğe ilk defa atanan adayın MEBBİS te göreve başlama işlemleri yapılacak, mebbiste ilk atama
yoluyia atanan adayla ilgili tiım bilgiler eksiksiz işlenecek, adayın telefon ve digei iletişim bilgiIeri de mebbis
ekanında işlenecektir.

. Öğretmenliğe ilk defa atanan adayın son altı ay içerisinde çekilmiş resmi taranarak MEBBis'e yüklenmesi
sağlanacaktır.

o Göreye başIamayanlar haklunda yapılacak işlemler;
oğretmen oIarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine
720I saYıIl Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hilde yasa| süre içinde göreve
baŞlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine gore iptal ;dilecektir. Bu durumda
olanlar, atandıkları tarihten itibaren l (bir) yıl geçmeden öğretmİnlige yeniden atanmak üzere
başvuramayacaktır.

o Tereddüde düşülen hususlarda Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları-l (Öğretmen Atama) Bölümünden bilgi
alınarak hareket edilecektir.

o Askerlik ve adli sicil için sadece beyan alınacak, belge istenmeyecektir. Sadece Öğetmenlik Başvuru onay
belgesinde "adli sicil kaydı vardır" diyenlerden adli sicil kaydı istenecektirı AdaYların atandıkları İlçeye gitmeden önce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü arayıp, okulunun, maaş hesabı
için hesap açtıracakları bankasını da öğrenmeleri yararlı olacaktır.
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