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E42045r64-903.02.01-21913506
: Ara Ddnemde il igi Mazerete Bagh Yer
Degi gtirmeleri Gergeklegmeyen Ogretmen ler
:

08.03.2021

DAGITIM YERLERiNE

Ilgi

Memurlanrun Yer Delittirme Suretiyle Atanmalanna ilifkin Y0netmelik.
b) MEB Olretmen Atama ve Yer De[igtirme Y0netmelifi.
c) MEB'na Balh Egitim Kurumlarl Ydnetici ve Olretmenlerinin Norm Kadrolarrna iligkin Ydnetmelik.
d) Bakanlrirmrzca yaynlanan 2021Yanyrl Tatili Olretmenlerin Aile Birlili, Sa!|k, Can Gtivenlipi

: a) Devlet

Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Difer Nedenlere Baglt Yer Degi$tirme Duyurusu.
e) Bakanlrirmrz Personel Genel Mtidiirli.igiine ait 16.02.2021 tarihve 20779862 sayir yazt.

f) MEB Personel Genel MUdUrltEiinii 28101/2019 tarlh ve 1933392 sayrh yazrlan.
Bakanhirmrza balh elitim kurumlarrnda gOrevli kadrolu dgretmenlerin il igi ve iller arasr mazerete bagh
yer degittirme iglemleri Bakanh!rmtzca29 Ocak 2021 tarihinde sonuglandrrrlmrgtrr. Bakanhlrmrz Personel Genel

Miidurlulii; Valiliklere gdndermi$ oldugu ilgi (e) yazr ile sdz konusu yer deligtirme siirecinde il iginde yer
degigikli$i gergekleqmeyen ogretmenlerin, il igi yer depigtirme iglemlerinin yine Bakanh[rmrz Personel Genel
M0dilrl{iliine ait ilgi (f) yazrda belirtilen agrklamalar dogultusunda Valiliklerce delerlendirileceli bildirilmigtir.
Bakanhglmlzm ilgi (d) Duyuru yazrsrna istinadan ilimiz genelinde 04-08 Ocak 2021 tarihindeki il igi yer
deliqtirme I. a$amaya toplam 530 kiginin bagvuruda bulundulu, bunlardan 60 kiginin yer deliqikligi igleminin
gergeklegti!i, 470 kiginin yer de[igiklili iqleminin gergekleqmedi!i tespit edilmigtir.
Bu ba$amda ekli listede isimleri belirtilen ( il igerisinde yer defiqiklili gergeklegmeyen 470 6[retmenin)
oFetmenlerin istemeleri halinde a9a[rda belirtilen takvim gergevesinde yer deliqikli[i taleplerinin ahnarak norm
kadro ihtiyacr bulunan elitim kurumlanna atamalannrn delerlendirilmesi, Bakanhltmrzrn ilgi (e) yazrsrna
istinaden uy gun gdr0lmiigtiir.
I

il iginde yer deligtirmesi gergeklegmeyen
deligiklili yaprlan Of,retmenleri kapsamamaktadrr.

-Yukartda belirtilen yer deliqtirme siirecinde

bagvuru hakkr bulunmakta olup iller arasr yer

Ogretmenlerin

2-BagluIular, ekteki bagvuru formuna mazeret durumuna iligkin belgelerin eklenmesi (Mevzuata uygun ve
gtincel belgelerin eklenmesi gerekmektedir.) suretiyle dgretmenlerin kadrolannm bulundupu okul miidiirliiklerine
yaprlacaktrr.

3-Tayin isteginde bulunan titsetmenleri gristerir liste

ile

baqvuru dilekgeleri

ilge milli elitim

miidiirltiklerince dys iizerinden M0dtirli.iftimiize gdnderilecek olup bagvuru dilekgelerinin asrllan ile mazeretlerine
ait belgeler Ilge Milli Egitim Miidiirliiklerince dosya halinde elden Miidiirliiltimiize gdnderilecektir.

4- ilimiz Biiyiikqehir satiitiistinde oldulundan; bagwruda bulunacak olretmenler, eglerinin gorev yaptrlr
ilge ile Adres Kayrt Sistemine (AKS) kayrth ikametgahlannrn bulunduSu ilge, bu iki ilgeye yer deliqliklerinin
miimk[n oimamasr halinde ise ilgi
yaz gerelince ikamet adresine daha kolay ulagrm saplanabilen ilgelerdeki

(f

elitim kurumlanndan en gok 20 (yirmi) tercihte bulunabilecektir.
5- Her ikisi de dgretmen olan eqlerin 4. madde kapsamrnda yer deligikliklerinin mi.imkiin olmamasr
durumunda ve eglerin de istemeleri halinde, her iki egin de alanlannda dgretmen ihtiyacrnrn oldulu farkl bir ilgede
bulunan egitim kurumlannt tercih edebileceklerdir.Her ikisi de iigretmen olan bu durumdaki eqlerin, her ikisinin de
bagvuru formunu doldurmalan gerekmektedir.

6- Ara donemde il igi mazerete bagh yer de[igtirme iglemi gergeklegmeyen d$etmenlerden ayhksrz izinde
olanlar da istemeleri halinde mazeretlerine gcire yer defigtirme istelinde bulunabileceklerdir. Ancak bu
dtsetmenlerden yer deligtirme iglemleri gergekleqenler en geg 29 Mart 2021 tarihine kadar gdrevlerine
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kodu ite reyir edilebitir.
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baqlamamalan halinde yaprlan atamalan iptal edilecektir.

7- Alanlar itibanyla norm kadro agrg bulunan egitim kurumlan Miidiirliigiimtiz e ait web

sitesinde

yayrnlanacaktrr.

8-Ogretmenler baqvuru yapmadan Once atamaya esas hizmet puant ve hizmet siiresine iligkin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu gergevede cilretmenler bagvuru ve atamalarlna etki edecek bilgilerini
MEBBiS/KiSisel Bilgiler Modiilunden inceleyerek varsa eksik bilgilerini giincelletmekle sorumludur

9-Biligim Teknolojileri alan dpretmenlerinden "Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Olretmenlifi",
"Matematik-Bilgisayar BolUmii", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi B0liimii,tsilgisayar
Teknolojisi ve Biligim Sistemleri Boliim0" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortadgretim
kurumlannr tercih edemeyecektir.

l0-Spor Liseleri ile Giizel Sanatlar Liseleri drgrndaki elitim kurumlarrnda gdrevli gdrsel sanatlar, miizik,
beden egitimi alan dsetmenlerinden daha dnce ilgili mevzuata gdre Spor Liseleri ile Giizel Sanatlar Liselerine
atanmrg olanlar, aynldrklan tarihten itibaren beg yrldan fazla siire gegmemiq olmasr garttyla bueiitim kurumlanm
tercih edebilecektir.
1 1-Rehber Olretmen brangrndaki atamalar, ilgi (c) Ydnetmeligin 21. maddesi dikkate ahnarak yapllacaktlr.
12-Sa!hk durumu harig olmak iizere, haklarrnda yaprlan adli ve idari soru$turma sonucunda gdrev yerleri;
il iginde deligtirenler daha once gdrev yaptrklan ilgeye, ilge iginde deligtirenler ise daha dnce gorev yaptlgl egitim
kurumuna aradan iig yrl gegmeden atanma iste[inde bulunamazlar.
13- Egleri ile aynr ilgede gOrev yapan Opretmenlerin aile birlifi mazeretine bafh yer deligtirme bagvuru
hakkr bulanmadrlrndan, ikametgaha bafh yer

deiigiklili talebinde bulunamayacakttr.

l4- Atama delerlendirmeleri hizmet puanr tistunliigtine gdre yaprlacak olup hizmet puantntn
hesaplanmasrnda bagvurulann son giinii ( I 1 03.2021) dikkate altnacakttr.

15- Atamalar, norm kadro agrlr bulunan egitim kurumlanna yaprlacaktrr. ilge emrine

atama

yapllmayacaktlr.

l6- Yukanda belirtilen hususlar drqrnda, ilgi (a), (b), (c) Y0netmelik, Talim ve Terbiye Kurulu
Kararr, ilgi (d) Duyuru yazrsr, ilgi (e) ve ilgi (t) Bakanhk yazrlarr ve ilgili mevzuat htikiimlerine gOre iglern
yaprlacaktrr.

Yer depigtirme stirecinde ihtiyag duyulan agrklamalar ile mtinhal kadrolarda diizeltme yapllmast gereken

durumlann o(aya grkmasr halinde; bu deligiklikler Miidiirliiliimiiziin www.trabzon.meb.gov.tr adresinde
yayrnlanacafrndan; d$etmenler, okul,4<urum miidiirli.ikleri ile ilge milli elitim m0di.irliiklerince web sitemizin
duyurular bdliimtiniin takip edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili dlretmenlere gerekli duyurunun yaprlmasrm rica ederim.
Hrzrr AKTA$
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a.

Milli Egirim Mudurii
Eki

:

1)

Ilgi(e), (f) yazr itmekleri (2 sayfa)

2) Baswru dilekgesi (l sayfa)
3) il iginde yer deEigikligi yaprlamayanlarr
Dagrtrm

gdsterir liste (

l5 sayfa)

:

-ilge Kaymakamhklarrna (ilge Milli Elitim Miidnrliikleri)

YAPILACAK ISLEM
Miinhal Kadrolarrn ilanr ve Basvurularrn kabul edilmesi

TARIH
08-l I Mart

Basvurulann C)kul Miidiirliid'iince Tlce MilliE6ifim Miidiirliiiiine feslimi
Baqwrulara ait dilekge ve mazeret belgelerinin okul/ ilge milli eSitim
mtidurluklerince incelenerek ba$vuru Sartlnl tailyanlann evraklarrnrn Il
Mil li FEif im Miidiirliln'ilne o6nderilme\l
Basvurularrn DeEerlendirilerek Atamalann vanrlmasr ve tehli6 islemi
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