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T.C.
ERzuRuM variriĞi

İı ıı,ılııi Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 4157|366-903.02.0l-E.3115178 |410212018

Konu: Ögretmen Ataması

varirirıı,ıAKAMINA -,-q*
ri.

İlgi: a) 5442 sayılıİ İdaresi Kanunu.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğetmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

c) Milli EğitimBakanhğına Bağlı Eğitim KurumlannınNorm Kadrolanna İllşkln Yönetmelik.

d) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02l02l20l8 tarihli ve 23|6520
sayılr yazrsr.

2018 y{ı Ocak ayı mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızca
tamamlanmıştır.

Bakanlığımızın ilgi (d) yazısında yer değiştirme işlemleri neticesinde il içinde ataması
yapılamayan öğretmenlerin durumlannın Valiliğimizce değerlendirilmesi bildirilmiş olup, 2018 yılı
Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri neticesinde başvuruda bulunup da il içinde atamasr
yapılamayan öğretmenlerin atama iş ve işlemlerinin ilgi (a) Kanun, İlgi (b ve c) Yönetmelikleı
çerçevesinde ekte yer alan kılavuz ve çalışma takvimi doğultusunda yiirütiilmesi Müdiirlüğümüzce
uygun görülmektedir.

Makamlannızca da uygun görüldüğü takdirde; Olurlarınıza arz ederim.

ErcanYILDIZ
iı ır,ılııi Eğitim Müdiirü

Ek:
l-İlgi (d) YazıveBkı(2 sayfa )

Z-Kı|avıız ve Ekleri ( 5 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.

Muharrem ELİGÜL
valiyardımcısı

Elektronik Aği hwil l er^fiım.meb.gov.tr
e-posta: eızunımmem@meb. gov.tr

Tel: (0 442) 234 48 00
Faks: (0442) 235 1032
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Sayı : I04I7 I97 -903.02.01-E.3|73132

Konu:Mazerete Bağlı Öğretmen Ataması

Ek:
Kılavuz (3 Sayfa), Atama Takvimi (1 Sayfa)

Form Dilekçe (1 Sayfa)
Olur ve Yazı (3 Sayfa)
Dağtım:

okuvkurum Müdtıılfüleri

Adnan Menderes Müallesi 6.Sok. Palandökeıı/ Erzurum
Elektronik Ağ : http://palandokeıı.meb.gov.h
E-posta : palaıdoken25@meb.gov.tr

DAĞITIM yERLERİNE ' ,*
* .l',

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerininAtama ve Yer Değiştirme Yörıetmeliği,
b)İl Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Ka5makalan Genel Müdürlüğiiniin

02102120|8 tarihli ve 2316520 sayrh yazrsr,

c) Valilik Makamından alrnan |4/0212018 tarihli ve 3115178 sayılı O1ur.

İlgl 1a; Yönetmelik, ilgi (b) ya^ ve Valilik Makamından alınan ilgi (c) Olur esaslan
doğrultusundaİlıimiz geneli eğitim kurumlarrnda görevli öğetmenlerden 2018 yılı Ocak ayı
mazetete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruda bulunup da il içerisinde atamasr
y apıIamay an öğretmenlerin atamalan boş normlar dahilinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve yazımız eklerinin incelenerek çalışma takvimi doğrultusunda iş ve
işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütiilmesini rica ederim.

Orhan ÖzPN
Müdiir a.

Şube Müdiirü

Not:
1 -İhtiyaç Listesine erzunrm.meb. gov.tr adresinden ulaşılacaktır.

2-Yazımız ve ekleri sadece 2018 ylh Ocak ayında mazerete bağlı yer değiştirme
başııırusunda bulunup da ataması yapılamayan kadrolu öğretmenlere duyurulacaktır.

T.C.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

:\

14.02.20l.8

Aynnhlı Bilgi İçin Nihal İCAT
Telefon : (0l+42)3|7 11 2l
Faks: (0442) 317 13 88

Bu ewak güvcııli elektronik imza iie imza]anmlştrr. https://evraksorgu.meb.gov.tr adrcsinden d540-bB2C-3ela-8559-3C6C 1.o,1, ile teyit e,-lilebilir.



T.C.
ııiııi nĞiT im nıxıışııĞı

İnsan Kıynakları Genei §Iüclürlüğü

§a.yı : 6.189889ll9ü3,, 45w6
Konu : Öğretnreııleriır ırrazerete

bağlı ver değiştirıne ieri

fii,üfgoı ş

nAĞITIM Yrnı-Enİuş

Iiilindiği gihi i}akanlığınuza lıağiı eğitiııı kurııınlarıırda görevii iiğıetnıenleı"in 30l8
Yılı Ocak a}'t nlıızeı'ete bağlı ver değişıirnıe işleıııleri i 9 Ocak 20l 8 tarihiırije
srınuçlaııdııı lıırı şt ır,

Söz kı,rıııısıı yer değiştirııre siirecinde il içerisinde 1,er değiştiı"eıüeyen öğretıııcnlcriıı.
lıu tarilıteır soııra ilinizde eğitinı krıruıırlarında öğret]nen ihtil"acı ıılrışıııası ha|inıle nıazeretleri
ve uzaklıklarda dikkate alıırarak ii içiııde !,er de_üişıirnıe işleıııleriı:in Valiliğinizce
değeriendirilııesi hı.ı susı"ıııda geıeğin i rica ed eri m,

Dağıtını;
81 İl Vaıiliğine
i1 h4illi Eğitiın İı4iicii"iriiikleri
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Sayı : 68898891-903.02.01-E.23|6520
Konu : Ögretmenlerin mazerete

bağlı yer değiştirmeleri

T.C.
vıirri nĞiriıııı BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

02.02.20|8

DAĞITIM YERLERiNE ğa
*'.'''

İlgi: OZ l OZ l20 1 8 tarihli ve 6 8 8 9 8 8 9 T l 9 03 l l 57 9 6 sayı|ı y azı.

Bakanlığımızabağ|ı eğitim kurumlannda görevli öğretmenlerden 2018 yılı Ocak ayı
mazerete bağlı yer değiştirmelerde il içerisinde yer değiştiremeyen öğretmenlere ilişkin ilgi
yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: İlgi yazı (| sayfa)

Dağıtım:
81 İlValiliğine
(il Milli Eğitim Müdüirlüğü)

Ayrıntılı bilgiiçin:
Tel: (0 312) 41326 80

Faks: (0 3l2)418 03 8l

Atattirk Blv. 06648 KuılaylANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. gov.fu

Bu evrak güvcırli elcktıoırik iınza ile imza]amlştlr. https://evraksorgu.meb.gov.tr adre sinden 339e-94eC-3106-afOC-9397 N.o,lu il" teyit edilebilir.



(201s) FORM DiLEKÇE

BAŞ\,URAN oGRETMENIN BAŞVURAN OGRETMENIN EŞININ

ADI SOYADI
TCKIMLIKNO
ATAMAALANI Bu kısım doldurulmayacaktır!

GÖREV YERİ(İlçe/Kurum)

lüizır,m,r PUANI Bu kısım doldlırulmayacaktırI

Makamının 02102120|8 tarih ve l5796 sayılı
ih ve 3115178 sayılı Olur gereğince aşagıda

ıvıÜnÜnı-ÜĞÜNB

lara başwrmama rağmen boş

..,l02l20|8

TER€iIII R:

lııliu
:::::::.::ij;:]::]§ u=M

Mühür-Kaşe-İmza
ilçe Milli Eğitim Müdürü
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ERZUR[ M iL uiLLi EĞİTiNl iuÜDÜRL[Ği'ü

Il Vi l l i Eğı tinı MuduI l üğünce duyurunun yapı Iması ( httuleızurulq, mqbga\,Jl') 14.02.2018

İ H,liüli Egitinı Müdürtüğünce mıinhal"tadroların ilan edılmesi
./l
ü= 14.02.2018

14-15.02.2018

:

Okul/Kurum Müdürlüklerince tellİh a;letçel..iniı1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 16.02.2018

t9.02.201 8

22.o2.2018

\ -ılw#f .1 i
Ataması yapılan öğretmen|erin ayiılış başlayış,şlem]eıınin yapılmasi .r} ' Makam onavından itiharen

en geç 05.03.2018

.:.'l: " :: l
** Sadece 2018 yılı Ocak ayında blr maiİ:İİtt bağlı olarak başvuru yapmdsİna rağmen ataması yapılamİyan öğretmenlere tebliğ edilecektir.

okul/Kurum Müdürlüklerince öğretmenleIe tebliğ iŞleminin yapllarak

]l Milli Eğitim Müdür|üğünce gerekli



22-Ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, gerekli şartları taşımayan, bilgi ve belgelerinde eksiklik olan
başvuruları reddedecek ve ilgilinin başvurusunu gerekçeleri belirterek kurum müdürlüklerine
iade edecektir.

23-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yayımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargı
kararı, soruşfurma, atama iptali, bakanlık atamasl vs. sebeplere bağlı olarak atama yapılması
halinde bahse konu münhal ilan edilen kadrolara mazercte bağlı öğretmen ataması
yapılmayacaktır. Böyle bir durumda yayımlanan münhal listesi güncellenecek olup
öğretmenlerin sitemizi takip etrrıesi gerekmektedir.

24-Bilişim Teknolojileri alanıa*ffiğretmenlerin, TTK'nun 9 say{ı Kararında belirtilen öğrenim
bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etpqeleri ,dglumunda bu tercihleri
geçersiz sayı lacaktı r.

25- Sonuçlar, h

::::::::::::::::::::::::::
rin yer@ şİİrrneiS leml e_rğdşlnlitle ipta
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]

adresinde yayınlanacakir. Yer değiştirmesi yapılan
başlama işlemleri Çalışma Takviminde belirtilen süreler

ı«ffij
:Wll

öğretmenlerin tebligat, a,

içinde tamamlanacaktır.

. ERzuRLM ir vrjrı,i gĞİ iNI NIü»ünrüĞü

' , irnrişivınircirnpi " , ,_

EKLER:
l-Çalışma Takvimi 1 | Sayfa)
2-Matbu Tercih Dilekçesi ( l Sayfa)

ILGI:LI BIRIN ,i TELEFoN ElğO.§.f.A...,,,,r,^ FAKS No
;J&

.j.::::::: j ] ll

Insan Kaiıı iari Y""
(Oğretmen Atama

tJolumuır:

0442 234 48 00
İdari Şef-152

İdari Birim- |20-|66

, {"" 

-sffi*ry*-

Ufrf*rq^eb.gov.tr
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2_Diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan'öğretmenler;.2Ol8 yılı Ocak ayı

mazerete bağlı başvurularda sundukları eş veya çocuklarının vöfalın1 gösterir belge; eşi, çocuğt
ile anne, baba veya kardeşterinden birinin şehit ya da malül gaZi olduğuna dair belge; çocuğt
veya kardeşi özdı eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu Ve öze| eğitin
delerlendirme kurulunca verilen belgeden durumlarına uyanı form dilekçe ekinde ibraı
edeceklerdir.

3_8.,9.,10.,11 ve 12. maddelerde istenen belgelerin 2018 v]l, .9.1T .a!ı-._mazerete 
buğ]

başvurularında öğretmen taİafından sunulmuş olması gerekmektedİr. Ilgİlİ dönem sonrasınd:

alınan belgelerle*yap,|an başvurular geçersizdir. Ancak aldığı raporu veya belgeyi kaybedenler

20l8 yılr Öcak ayında aynı mazeretle başvurduklarını belgeleyebildikleri takdirde Sonraki tarihl

bir belge de ibraz edebilirler.

4-ibraz edilen tüm belgeler Müdürlüğümüzce kontrol edilecek rİ ZOl8 yılı Ocak ayı mazeretı

bağlı ba§vuruları sıİasında lrlç başvgrmadığı halde 6u ,ııal6maya başvuranlar, 'd önc,

sunuimadığı tespit edilen bir belge ile başvuranlar ve farklı bir mazerete, ait belge ile başvüranla

hakkında işlem yapılacaktır;- :, , ,,,, ::: ':

'= ,', i' 'a ,,:,,' _ _

5-Çİlışma takvimindeüelirtilen iş ve işlem|eri zamanında yapmayan okul.ve ,ilçe 
yöneiicileri il

sorumlu personeller hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacakar.;

il ]l ]-, 
Nl,H;ffi 

t 
.lı<u]. 

ve ile6.-miıli eEıtm==fiii.{J§'=o..u,| n' kontrırl edilere

7-Mazeret durumuna bağtı yer değiştirecek öğretmenler, mazere1.1_erinin. bulunduğu. ilçe içind
bulunan boş eğitim kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilecektir.

8_Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup_bu görevlerİnden ayrılanle
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitir
kurumlarını tercih edebilecektir.

|9-Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göı
o^^" lioolo.i ilo -ii-oI canaflqr lioolo.in. 4tqhmıe nlqnler nrzrılrlı|rlnrı fcrİhfen İtİhıren eradan 6r



roje okulları, Remzi Sa$,#gl_u Bilim Sanat Merkezi, kapa-tma/dönüştürme onayl alınaı

urumlar ve Halk Eğitim W#*ezleri hariç olmak nzerdğ6İ.#, kad_rc açığı bulunan eğitinurumlar ve Halk Eğitim *Vlerkzteri hariç olmak üzere norm kadrü- açığı bulunan eğitin

urumlarının tamamt lrttp,//*rr"*-..""b.g"r# adresinde İlan EUİlerek öğretmenlerin tercİhin,

çılacaktır. T t$'+

lacaktır. ..,|i

)018 yılı Ocak,ayında..mazerete b6ğlı atama§İ yapılamayan kadroJu öğretmenlerİn tespİa,
1apılırken, okul/kurumiilçe milli eğitim müdürlüklerinde muhaf-aza ed/ıen başvuru formları esz

(uıt di§ında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev'siireierini
reya iz\n|erinin 2 Mart 20'l8 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,,diğer ı"T]u:'..q
aşımaları kaydıyla yİr değİştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yeı: değişikli!
zapılanlardan 5.Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar görevine başlamayanların atamaları.ipt:

ıdileoektir. nu ki$iler ilgili tarihte:göreve döneceklerini beyan eden bi4di|ekçeyi form dilekçıdileoektir. Bu ki$iler ilgili tarihte: göreve
ıkinöebünacaklar'.iiır. .::]:.i;:::i': ,:::,::::::,:'::::"-'""

;Kleflhl be}an eğen Dfff|OEeK

,rrff !,,,,:,'ıtıı«t*:,.,.=..=,,u,ffi 
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ı.tamalar hizmet puanı üstünlüğüne ve tercihlere göre yaPılacaktır. Oğretmenlerin Hizme

uanının hesaplanmasında, ça[ışma takvimine göre başvuruların.son günü esasalınacaktır

)ğretmenlerin' MEBBİS bilgilerinin kontrol edilerek iarsa hataların (belgrcye dayalı

],:
)ğretmenlerin başvuru işlemleri. çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde kılavuz.el.
natbu'folm dilekçe ile yapdacaktır. Öğretmenler,'başvuru'formunun, gerçeğe 

.uygrrn ş".ki19

lo1durulmasından sorumludur. Matbu_form dışında bir belgeyte yapılacak başvurular ğeÇersizdiı

/,,"t,liiınrlc oörerılcnriirilenler ile, avlıksız izinli olan öğretmenlerden wrt dlsl sörev'sıırelerını

ılınacaktır.

)ğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olaiak; eşlerinin kadrosunun .bulunduğu 
ilçe ve1

,kamet adresi ilçe içindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Diğer ilçelerdel

ııünhalleri tercih edenlerin bu tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenle r;20|8 yılı Ocak a'

mazerete bağlı başvurularda sundukları mevzuata uygun Sağlık Kurulu Raporu, mahkeme kara
,,L :l,-ili .{;;i-, h^l.,-lo,i f^.m AiloLrc oÇinA. iln.rqz eAcrclrlcrrlİr



T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ

İı ıvıiııi Eğitim Müdiiflüğü

Sayı : 4157 1366-903.02.01-E.3 135550

Konu : Mazerete Baglı Öğetmen Ataması

AYönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye ERZURUM
Elektronik Ağ: htŞ://erzurum.meb.gov.tr
e-posta: erzurummem@meb. gov.h

Aynnhlı biigiiçin:Şef İ. YILMAZ
TeI: (0442) 234 48 00

Faks: (0442) 235 1032

I4.02.20|8

DAĞITIM YERLERiNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğetmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünin02l02l2018 tarihli ve
23|6520 saylh yazısl.

c) Valilik Makamından alrnan I4l02l2018 tafihli ve 3 1 1 5 178 sayılı Olur.

İlgi 1a; Yönetmelik, ilgi (b) yaz| ve Valilik Makamından alrnan ilgi (c) Olur esaslan
doğrultusunda İlimiz geneli eğitim kurumlannda görevli öğretmenlerden 2018 yılı Ocak ayı
mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruda bulunup da il içerisinde atamasr

yapılamayan öğretmenlerin atamaları boş normlar dahilinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve yazımız eklerinin incelenerek çalışma takvimi doğrultusunda iş ve
işlemlerin sağlıklı bir şekilde yiirüttilmesini rica ederim.

Halil KARAPINAR
Vali a.

İl lı,llUl Eğitim Müdür Yardımçısı

Not:
1 -İhtiyaç Listesine erzunrm.meb.gov.fr adresinden ulaşılacaktır.
2-Yazımız ve ekleri sadece 2018 yrlı Ocak ayında mazerete bağlı yer değiştirme
başvurusunda bulunup da ataması yapılamayan kadrolu öğetmenlere duyrrulacaktır.

Ek:
Çalışma Takvimi (1 Sayfa), Tercih Dilekçesi (1 Sayfa)

Genel Açıklamalar (3 Sayfa)

Dağıtım:
20İIçe Kaymakamlığına
( İlçe Milli Eğitim Müdtirlüğü )

ilıı
t *r-,

Bu evıak güvenli elektıonik imza ile imalamlşttr. https://ewaksorgu.meb.gov.a adresinden 3a29,bb77 -30a3-Bd2f-ef37 lodu ile teyit edilebjlir,


