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DAĞITIM YERLERİNE .şı§

İlg|: l+lOZl2018 tarihl ive 3173132 sayılı yaz|mv.

2018 yılı Ocak ayı mazeretebağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruda bulunup da il
içerisinde atamasr yapı|amayan öğretmenlerin atamalannın boş normlar dahilinde yapılacağı
1|ğ y azımız ile bildirilmi ştir.

i|gi yazımız ekinde yer alan kılavuzun 1. maddesinde Halk Eğitim Merkezlerinde yer
alan mtinhal kadrolara atama yapılabilmesi yöniinde değişiklik yapılmış ve kılavuzun güncel

hali ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ilgililere ivedilikle tebliğini rica ederim.

Orhan ÖzBN
Müdıir a.

Şube Müdürü

Ek:
Kılavuz (3 Sayfa)
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İlçe N{illi Eğitim Müdürlüğü

Adnan Menderes Mahallesi 6.Sok. Palandöken/ Erzurum
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İlgi : l + l OZ l 20 l 8 tarihli ve 3 1 3 5 5 5 0 sayılıı y azımız.

2018 yılı Ocak ayı mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruda bulunup
da il içerisinde ataması yapılamayan öğretmenlerin atamalannın boş normlar dahilinde
yapılacağı i|gi yanmız ile bildirilmiştir.

İ|gi yazımız ekinde yer alan hlavuzun 1. maddesinde Halk Eğitim Merkezlerinde yer
alan münhal kadrolara atama yapılabilmesi yönünde değişiklikyapılmış ve krlavuzun giincel
hali ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve ilgililere ivedilikle tebliğini rica ederim.

Halil KARAPINAR
Vali a.

ıl lı,lllli Eğitim Müdtir yardrmcrsı

Ek: Kılavuz ( 3 sayfa )

Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

15.02.2018

Aynntılı bilgi için:Şef İ. YILMAZ
Tet:(0442) 234480a

Faks: (0442) 235 |032

Bu evrak güveırli e lektronik iıııza ile imzalanmıştır. htşs://evraksorgu.meb.gov,tf adfesinOen 086B-52d 0-3a92-b2I9-2B22 toOu il" teyit eililebilir.



2- Atama|ar hizmet oru", 
'r*Tİhgüne 

ve terCihlere g,lr" yup,lucaktır. ögretmenlerin Hizmet
puanının hesaplanmasında, çalışma takvimine göre başvuruların son günü esas alınacaktır.
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2018 YILI OCAK AYINDA II,\ZERETE BAĞLI AT_{\IASI \-APILA\IAYA\ I({DROLL

öĞnErıvıENLERiN yE R DE Ği ş rinıır i ş rE ııı-E ni rcrawzu
GENEL AÇIKLAMALAR

(Kılavuzun Tamamını Okumadan Başvuru Yapmayınız!)

İüimiz genelinde 20l8 yılı Ocak ayında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup
da ataması yapılamayan kadrolu öğretmenlerin atamaları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda
yapılacaktır

1- Proje okulları, Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi ve kapatma/
kurumlar hariç olmak üzere norm kadro açığı bulunan
Merkezleri dahil- tamam
terc ihi ne açı lacaktır.

3-ö
düzeltild$§inin talep edi

sorumlud a bir belgeyle yapılacak başvurula
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7- Oğretmenler;

munhallerlterclh eoğhİ,.f,,;l- u§İ=E|. 1hlİ,,11 geçersiz sayılacaktı1$ İ;.:". 
.'

J ;ffi ^. .,e*;-
Sağlık mazeretine bağlı olarak Ö; Oçgiİtt -" i.t"ğir$ğ ğİetmenler; 2018 yılı ocak ayı
mazetete bağlı başvurularda sundukları mevzuata uygun Sağlık Kurulu Raporu, mahkeme kararı
vb ilgili diğer belgeleri form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir.

Aile Birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan, eşi özel sektörde veya
diğer kamu kurumlarında çalışan öğetmenler; 2018 yılı Ocak ay| mazerete bağlı başvurularda
sundukları eş görev yeri belgesi, işyeri faaliyet belgesi, son iki yıllık sürede 360 gtin sigortalı
olunduğunu ve aktif olarak sigortalılığın devam ettiğini gösteren belge ve ilgili diğer belgelerden
kendilerini ilgilendirenleri form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir.
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ı takvimindö belirtilen süreler içerisinde kıI

eğitim



10-Can uürenliği n-ıazeretine bağlı olarak ıer de§iştirme isteğinde bulunan öğretmenler; 20l8 r,ılı
Ocak al ı mazerete bağlı başr-urularda sundukları can güvenliklerinin bulunmadığını gösteren
adli vel'a mülki idare nıakanılardan alınan belge veya haklarında adli makamlarca işyerinin
değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alındığına dair belgelerden birini form dilekçe
ekinde ibraz edeceklerdir.

11-Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler;2018 yılı Ocak ayı
mazerete bağlı başvurularda sundukları ilgili mevzuatına göre alınmış sağlık kurulu raporunu ve
diğer belgeleti form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir.

12-Diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler:2018 yılı Ocak ayı
mazerete bağlı başvurularda sundukları eş veya çocuklarının vefatını gösterir belge; eşi, çocuğu
ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da ma[u[ gazi olduğuna dair belge; çocuğu
veya kardeşi öze| eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve öze| eğitim
değerlendirme kuruIunca verilen belgeden durumlarına uyanı form dilekçe ekinde ibraz
edeceklerdir.

l 3- 8.,9., l 0., l l ve l2. maddelerde istenen belgelerin 20 | 8 yılı Ocak ayı mazerete bağlı
başvurularında öğretmen taraiından sunulmuş olması gerekmektedir. İlgili dönem sonrasında
aIınan belgelerle yapılan başvurular geçersizdir. Ancak aldığı raporu veya belğeyi kaybedenler.
20l8 yılı Ocak ayında aynı mazeretle başvurduklarını belgeleyebildikleri takdirde sonraki tarihli
bir belge de ibraz edebilirler.bir belg@ ibraz edebilirler..' , 
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14-İbraz'İdiien tüm belgeler Müdürlüğümüzce kontrol:'edilecek'.Ve 2018 yılı Ocak a

bağ|ı başvuruları sırasında hiç başvurmadığı halde bu atamaya başvuranlar.
sunylmadlsı tespit edilen bir belge ile başvuranlar ve farklı bir mazerete ait belge ile
hakkında işlem yapı lacaktır.
sunu]madlgl tesplt edllen blr belge 1te başVuranlar ve tarklı bır mazerete aıt
hakkında işlem yapı lacaktır.
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l5-Çalışma takviminde belirtiIen iş ve işlemleri zamanında yapmayan okul v
.=,=':"

15-Çalışmatakvimİndelelirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan oku] ve ilçe yönetioileri ile
sorumlu personeller hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlom yapılac*tır 1 

, 
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77,Mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğı:itmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçe içinde
l-...-1---__-_ l_-- Y|ua t 1 l l 

^., 
.bulunan boş eğitim kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilecektir.

l8-Fen Lise|eri ile Sosyal Bilimler LiseIerine daha önce atanmIş olup bu görevlerinden ayrılanlar
ayrıldıkları tarihten _lt|blren aradan beş yıldan f'azla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim
kurumlarını tercih ed6bilecektir. ,.; :, - : i' '-

l9-Görsel sanatlar. müzik ve beden egiİİmi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre
spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla siire geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

20- Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasamıfla değiştirilen
öğretmenler, daha önce görev yaptıkları ilçeye 3 yıl içinde atama talebinde bulunamazlar.

21-Okul/kurum müdürlükleri kılavuz ve eklerini ilgili öğretmenlere tebliğ-tebellüğ belgesi
düzenleyerek duyuracaklardır. (Tebliğ-Tebellüğ belgesi okul müdürlüğünde mııhafaza
edilecektir).
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22'ItÇe \{illi Eğitinı \1ü,lür]ükleri. eerekli sart]arü taşlma,an. bilgi ve belgelerinde eksiklik olanbaŞr'uruları reddedecek ıe ilgilinln başrurusun, ğ...kç.ü.ri beliıterek kurum müdürlüklerineiade edecektir.

23-it Milli Eğitim Müdürlüğünce Yar,ımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargıkararı, SoruŞturma, atama iptali. bakanlık atamast vs. sebeplere bağlı oıa.aı. atamavapılmasıhalinde bahse konu mtinhaü ilan ediIen kadrolara mazerete bağlı öğretmen atamasıYaPılnıal'acaktır, BöYle bir durunıda ı,a\ımlanan münhal listesİ güncelIenecek olupöğretmenlerin sitemizi takip etmesi gerekmektedir. 
.,], ,24-BiliŞim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK,nun 9-,,§iyılı Kararında belirtilen öğrenimbilgileri şartına .uygun olmayan ğiti- kurumlarını ,"."iİ ,",1*ı".İ'jr.rİrro" bu tercihlerigeÇersiz sayılacaktır i-'-'- ı ggrurirl

25- SonuÇlar, httP:4e-Purum.mÇb-gov.tr. adresinde yayınlanacaktır. yer değiştirmesi yapılanöğretmenlerin tebligat. ayrılma ve başlama ışı.nııeri |ul,ş*u Takviminde belirtilen süreIeriçinde tamamlanacakı.ır. İ '"'-

26- Görev Yeri değiŞtirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

27-Kılavuzda.Yer almayan hususlarda Milli Eğitih"B nııgı ö-ğretmen Atama ve ye:.DeğiştirmeYönetmeliği ile DevIet Memurlarının yer D.rİş;i-;;" ğrr.,ıvİ.'"'nlunruıu,nu iılşı<ınYönetmeliğinin i|gili hükümleri esas alınacaktır. 
O T-"'-'- / rL4l
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, iLETişiM nircirnni

EKlER:
l-Çalışnra Takvimi (l Sayfa)
2-Matbu Tercih Dilekçesi (lSayfa)
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Insan Kaynaklari l
(Oğretmen Atama

Bölümü)

0442234 48 00

. İdari Şef-152
Idari Birim-120-166
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