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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİNDE EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI 

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERE AİT DUYURU 
 

İlimiz Merkez İlçesine bağlı Okullarda boş geçen dersleri doldurmak üzere  ek ders ücreti karşılığı 
Öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyenlerin 07-15 Eylül 2015 tarihleri arasında 
http://siirt.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir. 
 
ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ALIMLAR 

a) Eğitim Fakültesi sınıf Öğretmenliği bölümü mezunları (KPSS puanına göre) 
b) Eğitim Fakültesi alan Öğretmenliği bölüm mezunları (KPSS puanına göre), 
c) Fen Edebiyat Fakültesi mezunları Formasyon alanlar(KPSS puanına göre), 
d) Fen Edebiyat Fakültesi mezunları(KPSS puanına göre), 
e) Diğer dört yıllık Yüksekokul mezunlarından (KPSS puanına göre). 
f) İki yıllık yüksekokul mezunları (sadece İlahiyat alanında mezun olanlar müracaatta bulunabilecekler) 
1) Merkez İlçede görev almak için başvuruda bulunan Branş ve Sınıf bölümü mezunları kendi aralarında 
KPSS puan üstünlüğüne göre İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecektir. 
2) İlçelerde başvuru yapanların görevlendirilmeleri İlçe Kaymakamlıklarınca yapılacaktır. 
3. Görevlendirilecek Öğretmen görevlendirildiği okula onay çıktıktan sonra, 3 gün içerisinde göreve 
başlamak zorundadır. Belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanlar bu haklarını kaybedeceklerdir 
yerlerine sıradaki kişi alınacaktır.  
4) Görev verilen adaya başvuru sırasında beyan ettiği e-mail üzerinden tebligat yapılacak olup ayrıca 
herhangi bir iletişim aracıyla tebligat yapılmayacaktır. 
5) Başvuru müdürlüğümüzün http://siirt.meb.gov.tr internet adresi üzerinde açılacak olan link üzerinden 
yapılacaktır. 
6) Aday başvurusunu yaptıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle beraber müdürlüğümüz Atama Şubesine 

şahsen gelerek başvurusunu onaylatacaklardır.  

7) Yanlış beyanda bulunanların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış beyanda bulunanların 

görevlendirmeleri iptal edilecektir. 

8) Kişiler ancak bir ilçeye başvurabileceklerdir. İkinci İlçeye başvuru yapılmayacaktır. Bu 

durumda başvuruda bulunanların tespit edilmesi halinde görevlendirmeleri yapılmış olsa 
bile görevlendirilmeleri iptal edilecektir. 
9) Başvurular belirtilen tarihlerde sistem üzerinden yapılacak olup, belirtilen tarihlerin dışında kesinlikle 
elden başvuru alınmayacaktır. 
 
ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER 
1.Diploma veya mezuniyet belgesinin kurumunca onaylı örneği  
2.Online Başvuru Belgesi (il onayı yapıldıktan sonra) 
3.Görev yapmasına engel bulunmadığına dair sağlık durum beyanı(form il milli eğitim müdürlüğünde temin 
edilecektir.) 
4.Sabıka kaydının olmadığına ilişkin belge (görev verilmesi halinde) 
 5.KPPS- P10 sonuç belgesinin Bilgisayar Çıktısı (2015) Yılına ait 
6.Kimlik fotokopisi 
7.Erkek adaylar Askerlikle İlişiğinin olmadığına dair belge (görev verilmesi halinde)                                                                                                                                   

                                                                                                                   

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ     


