
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve 
Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı?

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU
NASIL BAŞVURU YAPARIM?

2020 Ocak Sözlemeli Öğretmenliğe Başvuru ve 
atama Duyurusu kapsamında yapmış olduğnuz 
başvurudaki aynı mezuniyetle ve aynı alana mı 
başvurmak istiyorsunuz?

“https://ilkatama.meb.gov.tr” adresinden 
kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle 
sisteme giriş yapınız. 

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve 
formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini 
sisteme girin. 

“Alan, mezuniyet,formasyon eğitim durumunuzu 
Ocak 2020 ataması kapsamındaki verilerinizle 
sistem tarafından karşılaştırılır.” Bilgiler 
uyuşuyor mu? 

Sisteme resminizi yükleyin. Başvuru formunu 
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. 

Başvurunuzu kaydedin. (Onay işlemi otomatik 
olarak yapılacaktır.) 

Başvuru Formunuzu cihazınıza çıktısını alarak 
muhafaza edin.  
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“https://ilkatama.meb.gov.tr” adresinden 
kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle 
sisteme giriş yapınız. 

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve 
formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini 
sisteme girin. 

Sisteme resminizi ve atamaya esas belgelerinizin 
(mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa 
formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin 
ön ve arka yüzleri)  okunaklı şekilde taranmış 
hallerini yükleyin. Başvuru formunu eksiksiz ve 
doğru bir şekilde doldurun. 

Başvuru onayı için bir il veya ilçe millî eğitim 
müdürlüğü seçin 

Başvurunuzu kaydedin.
(onay veya ret işlemi seçtiğiniz il veya ilçe milli 
eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır.) 

Başvuru onay veya ret durumunu sistem 
üzerinden takip edin 

Başvurunuzun onaylanması durumunda 
Elektronik Başvuru Formunuzu cihazınıza 
kaydedin veya çıktısını alarak muhafaza edin.  
Ret durumunda ret gerekçeleri doğrultusunda 
yeniden başvuru yapabilirsiniz. 
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EVET HAYIR

Başvurunuzu 
onaylatmak ve 
belge sunmak 
için il ve ilçe 
Millî Eğitim 
Müdürlüklerine 
gitmenize 
gerek yoktur. 
Tüm işlemler 
sistem 
üzerinden 
yapılacaktır.

UNUTMA!

Başvuru kayıt 
zamanı 
takvimde 
belirtilen 
tarihin son 
günü, gün sonu 
itibariyle 
23:59’da sona 
erecektir.

UNUTMA!

Zaruri bir 
durumda kayıtlı 
başvurunuzu 
yine kendi 
şifrenizle iptal 
ederek yeniden 
başvuru 
yapabilirsiniz.

UNUTMA!

personel.meb.gov.tr 
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