
NOT: 

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları İl ve İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam 
olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da 
belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen 
öğretmen adayları, atandıkları İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak 
suretiyle göreve başlayabilecekler. Ataması yapılan Sözleşmeli Öğretmenlere bir hatırlatma daha 
yapalım. Gerek göreve başlamada istenen evraklar gerekse de farklı durumlar için lütfen atamanızın 
yapıldığı İlin Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde duyuruları takip ediniz. 

 

Sözleşmeli Öğretmenlerin Göreve Başlarken Getirecekleri Evraklar 
 
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki 

belgeler istenecektir; 
Başvuruda İstenecek Belgeler göreve başlarken de istenecek.  

 
İSTENEN EVRAKLAR 

1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon 

Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da 
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu 
belgenin onaylı örneği, (Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı 
ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi ) 

3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi, 

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 
kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi 
psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi 
yerine kullanılamaz.) 

5. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet) 
6. Mal bildirim formu (İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecektir) 
7. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği 
8. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam 

teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu 
sözleşmeli öğretmen göreve başlama Sağlık raporu 

9. Askerlik durum belgesi. 
10. Adli sicil durumlarına ilişkin belge.( Atanan öğretmenlerden haklarında devam eden veya 

sonuçlanan dava durumu belirtir belge) (Adli Sicil Belgesi ıslak imzalı olacaktır.) 
11. Atanan öğretmenler atandığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine beraberinde istenilen 

belgelerle göreve başlayacaklalardır. 


