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Sayı : E-19260391-903.02.01-21449514 01.03.2021
Konu : İl İçi Mazerete Bağlı 

                 Yer Değiştirmeler
                                                                        DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      :a) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 16/02/2021 tarihli ve 20779962 sayılı yazısı.
             b) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 28/01/2019 tarihli ve 1933392 sayılı yazısı.
 

   Mazeret atama döneminde il içinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu 
öğretmenlerin atamaları ilgi (a) ve ilgi (b) yazı gereği ilimiz eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak 
(Müdürlüğümüzün  Web sayfasında yayınlanacak), tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre ekteki takvim 
doğrultusunda yapılacaktır.

 Bu kapsamda yapılacak mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinden aile birliğine bağlı yer değiştirmelerde,
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 başvuruda bulunabilecektir.

 Mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin; ilimiz eğitim kurumlarında 
alanlar itibarıyla oluşan ihtiyaçlar dikkate alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde 
yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirilecektir 
Mazeret atama döneminde il içinde mazerete bağlı olarak yer değiştirmeleri yapılamayan kadrolu 
öğretmenlere (görevlendirmelerde dahil) imza karşılığı duyurulması, eşlerine ait görev yeri belgesi ve ikametgah 
belgesi ile başvuru yapmalarının sağlanması hususunda;

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                           Dr.Abdülaziz YENİYOL

                                                                                                               Vali a. 
                                                                                                                İl Milli Eğitim Müdürü  

Ek  :İlgi Yazı(3 Sayfa)
        Atama Takvimi (1 Sayfa)
        Başvuru Formu (2 Sayfa)
DAĞITIM:
5 İLÇE KAYMAKAMLIĞINA                                       
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 
Müdürlüğümüz Tüm Bölümlerine      
Tüm Merkez Okul ve Kurum Müdürlüklerine
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