
1. Ucretli Olretmenlerin Bagvuru i5lemleri

Ucretli 0[retmen olmak isteyen kigiler e-devlet lizerinden dofrulama yaptrktan sonra mezuniyet
bilgilerini segerek il, ilge ve bran5 tercihi yapacaklardrr. Yaprlan bagvurular anrnda il, ilge milli e[itim
mtidtirltiklerine agllan ekranlara diigecek ve inha ya da onay iglemleri ile iicretli ofiretmen adaylarr
kurumlara 96revlerrdirilecektir. Kigiler kurumlara gcirevlendirildikleri anda sonuglar yine e-devlet
[izeri nden grirlinttilenecektir.

E-devlet bagvurusu dr5rnda sistem tizerinden herhangi bir girige izin verilmeyecektir. Bagvurular
donem bittikten hemen sonra baglayrp sonraki donemin sonuna kadar yaprlabilecektir.
Def,erlendirme a$amasrnda ise tiim yetki ve sorumluluk il ve ilge milli elitim mudiirliiklerimizde
olacaktrr.

1.1. E-Devlet Uzerinden Bagvuru

E-devlet lizerinden baSvuru yapabilmek igin kigilerin e-devlete girig 5ifrelerinin olmaslgerekir. gifre
alrndrktan sonra gekil 1'deki dofrulama ekranr ile sisteme girig yaprlrr.
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$ekil 1. E-devlet iizerinden dofrulama

$ekil 1'de gori.ildU[i.i gibi e-devlet iizerinden dofirulama mobil imza ile, e-imza ile ya da internet
bankacrhfir ile de yaprlabilmektedir.

E-devlet iizerindc'n dofrulama yaprldrktan Milli Efitim Bakanlrgrmrzrn hizmetlerinden gekil 2'deki gibi
Ucretli O[retmenlik Bagvurusu segilir.



$ekil 2. E-Devlet iizerri nden ijcretl i 6f; retmen lik bagvu rugu segim i

Ucretli oiretmenlik Ba5vurusu segildikten sonra Ucretlirif retmen adayrnrn kargrsrna $ekil 3a ve
3b'deki gibi ekran grkar.
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b) Bagvuru formu efiitim ve kps$ bilgi



gekil 3. Bagvuru formu

$ekil 3a'da bagvuru formunda e-devlet Uzerinde kayrtlr telefon ve e-posta adresleri otomatik olarak
gelecektir. Bu bilgileri adaya ula5mak agrsrndan onemli oldufu igin gtincel tutulmahdrr. gekil 3b'de ise

aday efer okul tincesi bran5tna lise mezuniyeti ile bagvurmak istiyorsa (Liselerin ilgili boli.imtinden
mezun olmu5sa) ilgili segenefii i5aretleyerek mezuniyet bilgilerini dolduracaktrr. Eger formasyonu

varsa da ilgili segenefii i5aretleyip mezuniyet bilgilerini dolduracaktrr. Aday KPSS srnavrna girmigse

isterse bu bilgileri yine $ekil 3b'deki gibi segecektir. Kaydet ve ilerle butonuna trklandrgrnda ise

tercihlerin girildiii gekil 4'deki gibi bir sonraki tercih ekranrna gegilecektir.
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$ekil 4. Tercih formu lisans ve 6n lisans

Eier aday $ekil :3'deki ba5vuru formunda lise mezuniyeti ile bagvurmak istiyorum segenef ini i5aretler
ise tercih formu $ekil 5'deki gibi gozUkecektir.
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$ekil 5. Tercih formu lisans, on lisans ve lise igin

t.2.a/,, ilge ve Kurum Ekranlan

BaSvurulartn ilve ilge milliefitim miidi.irliikleritarafrndan degerlendirilmesive 96reve ba$latma
i5lemlerinin il, il6:e milli egitim mi.idi.irli.lkleri ve kurumlar tarafrndan yaptlabilmesi igin i.icretli iilretmen
gcirevlendirme modi.il[inde bulunan Bagv'uru ve Gdreve Ba5latma ekranlarr kullanrlacaktrr. Bu
ekranlann gcirevleri ise srrasryla g<!yledir.

L.2.1. UCR020|)1- Bagvuru Listesi

$ekil 6'da gcirlik-'n bu ekran il, ilge milli eiitim miid0rli.ikleri ve kurumlara agrlmrgtrr. Kurumlar bu
ekran iizerinden sadece ba$vurularr kabul edilen ve 96revlendirmesi yaprlan adaylarrn listesini
gormektedir. il y'a da ilge milli egitim miidi.irllikleri ise ge5itli kriterlere gore ba5vuru yapan adaylarrn
listelerini gdrebilecek istenirse bu listelerin excel formatrnda daha detayh hallerini de alabileceklerdir.
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$ekil 6. Bagvuru listesi ekranr

t.2.2. UCR02OO2 - Giirevlendirme Girig

$ekil 7'de g6riilen bu ekran sadece il, ilge milli efitim qhUdUrttiklerine agrlmrgtrr. il ya da ilge milli
efiitim mtidi.irliikleri ba5vurusunu kabul edip gorevlendirmesini yapmak istedikleri kigilerin inha ve
onay giriSlerini bu ekran Uzerinden yapacaklardrr. Bagvurular ilge segilerek yaprldr[r igin bir ilgenin
inha listesine altnan adayrn ti.im tercihleri kilitlenecektir. Ba5ka bir ilge adayrn tercihini
defierlendirme[e 2lsmayacaktrr. Adaylarrn tercih kilitlenme iglemi ancak inha tarihi iptal edilirse
gergekle5ecektir. Bciylelikle bir adayrn birden fazla ilgenin inha listesinde 96zUkmesinin oni.ine
gegilecektir. Aderylar ise gorevlendirildikleri kurumu bu ekran lizerinden onay tarih sayrsl girildigi an e-
devlet iizerinden gdrebileceklerdir.
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$ekil T.Gorevlendirme girig ekranr
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1,2.3. UCR02003 - Giireve Baglatma

Bu ekran il, ilge rnillie$itim mi.ldiirlUklerine ve kurumlara agrlmrgtrr. Ekran iizerinden ba5vurusu kabul
edilen ve inha, onay tarihleri giril,en adaylarrn goreve baglatma i5lemleri gergeklegtirilecekltir.


