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T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-56022206-903.02.01-21379509 26.02.2021
Konu :  İl İçi Mazerete Bağlı 
               Yer Değiştirmeler

..........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

.................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi  : a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 
          b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.02.2021 tarih ve                                     
               E-68898891-903.02.01-20779962 sayılı yazıs.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı il içi 
ve iller arası yer değiştirme işlemleri İlgi (a) yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımızca 
yapılan duyurular çerçevesinde yarıyıl ve yaz tatillerinde alanlar bazında münhal norm kadrolar ve 
muhtemel boşalacak norm kadrolar üzerinden gerçekleştirildiği ve başvuruda bulunan öğretmenlerimizin 
tamamının mazerete bağlı yer değiştirme isteklerinin karşılanmadığı Bakanlığımızın İlgi (b) yazısı ile 
bildirilmiştir. 

Bu çerçevede, mazeret atama dönemlerinde il içinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri 
yapılamayan kadrolu öğretmenlerin ilimiz eğitim kurumlarında alanlar itibariyle oluşan ihtiyaçlar 
dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde yapılacak duyuru çerçevesinde 
tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde yer değiştirme işlemlerinin Valiliklerce yapılacağı ilgi 
(b) yazı ile bildirilmektedir.

Bu kapsamda il içi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile 
diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerden aile birliğine bağlı yer değiştirmelerde,

1- Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerde:
a) Eşleriyle farklı ilçelerde görev yapan öğretmenler; eşinin görev yaptığı ilçede, bunun mümkün 

olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım sağlanabilen 
ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

b) Eşleriyle aynı ilçede görev yapan ancak aile birliği mazereti bulunan öğretmenler; eşinin görev 
yaptığı yerde bulunan eğitim kurumlarından başlamak üzere buraya yakın yerleşim yerinde, bunun 
mümkün olmaması durumunda ikamet adresinin bulunduğu veya ikamet adresine daha kolay ulaşım 
sağlanabilen ilçede bulunan eğitim kurumlarına,

c) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bölümün “a” ve “b” maddeleri kapsamında yer 
değişikliklerinin mümkün olmaması durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de 
alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçe/belde/köyde bulunan eğitim kurumlarına;

Yer değiştirmek üzere 01/03/2021-05/03/2021 tarihleri arasında zonguldak.meb.gov.tr adresinde 
yayımlanan ihtiyaç listesine göre tercih başvuruları alınacaktır.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte yarıyıl tatilinde olunması sebebiyle 
duyuru yazımızın özür atamaları kapsamında başvuru yapıp atanamayan öğretmenlere çeşitli iletişim 
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araçlarıyla duyurunun yapılması gerekmektedir.  Görevli oldukları il ilçe dışında bulunan öğretmenler, 
zonguldak.meb.gov.tr adresinde yayımlanan başvuru formu ile başvurularını yaparak e-posta, telefon, fax 
gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde 
ulaştırarak başvurularının onaylanması isteyebilecektir.Yöneticiler bu başvuruları, süresi içinde 
onaylayarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir.

Bilgilerinizi ve başvuruda bulunan öğretmenlerin başvuru evraklarının 05/03/2021 tarihi mesai 
bitimine kadar ilçe milli eğitim müdürlüğü aracılığı ile müdürlüğümüze elden teslim edilmesini rica 
ederim.

                                                                                             Ali TOSUN
                                                                                               Vali a.

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdürü

  Yer Değiştirme Duyurusu, Tercihlerin Yapılması   
  ve Onay Süreci

01 Mart 2021 - 05 Mart 2021

 Tercihlerin Değerlendirilmesi 08 Mart 2021 - 10 Mart 2021
 Atamaların Duyurulması 11 Mart 2021

Ekler : 
1-İlgi (b) yazı
2-Kontenjan Listesi
3-Başvuru Formu

 


