GENEL AÇIKLAMALAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSULAR
1. Başvuru işlemi başvuru formu ve eki belgelerle birlikte görev yapılan eğitim kurumuna
yapılacaktır.
2. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
3. Geçici görevlendirme sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli
kontrolleri yapmadan bu başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderen sorumlular,
idari ve yasal açıdan sorumlu olacaklardır.
4. Geçici görevlendirme başvuruları, eşleri farklı ilçelerde görev yapan öğretmenler ile aynı
ilçede görev yapıp da okul/kurumla ikamet edilen yer arasında gidiş gelişi mümkün olmayan
öğretmenler açısından, norm kadroya esas kriterler ve okul/kurumların öğretmen ihtiyacı
çerçevesinde değerlendirilecektir.
5. Eşlere ait belge ibraz edilmesinin istendiği durumlarda, belge ibraz etmeyen öğretmenlerin
başvuruları dikkate alınmayacaktır.
6. Geçici görevlendirmeler, tercih edilen okul/kurumlara hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan hizmet puanları başvuru formuna mutlaka
yazılacaktır.
7. Geçici görevlendirmeler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/C maddesine göre
yapıldığından, bu konuda her türlü takdir Valiliğimiz uhdesinde olacaktır.
8.1 Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
c) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik
sandığına tabi,
ç) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak,
e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak, çalışanlar ile aşağıda 2 nci maddede
belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı ilçeye geçici görevlendirme başvurusunda
bulunabilecektir.
8.2 Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde
bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli
personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla
kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli
işçi olarak çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri
belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını
belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan
sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve
kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
b) Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
c) Başvurularının son günü itibarıyla sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
ç) İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, geçici görevlendirilmek
istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi
işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili
meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

8.3. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar:
Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, geçici görevlendirme başvurusunda bulunamayacaktır.
Not: Aile birliği mazereti sebebiyle daha önce görevlendirme isteyenlerin dilekçeleri dikkate
alınmayacaktır. Ekte gönderilen başvuru formu ile şartları uyanların yeniden müracaat
yapmaları gerekmektedir.
ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. Öğretmenler geçici görevlendirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında
yapacaklardır. Başvurularda mazeret durumuna ilişkin belgelerin onay için kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibrazı zorunludur.
2. Öğretmen eşlerden de eşinin kadrolu olarak görev yaptığı eğitim kurumu müdürlüğünden
görev yeri belgesi alınarak başvuru belgelerine eklenecektir.
3. Eğitim kurumu müdürlükleri başvuruları ve belgeleri İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne, İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne takvimde belirlenen süre
içerisinde ulaştırmakla sorumludur. Başvuru evraklarını İlçe milli eğitim müdürlükleri önce
mail olarak, sonra da 15 Ekim 2015 tarihinde il milli eğitim müdürlüğünde olacak şekilde
DYS üzerinden göndereceklerdir.
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Başvuruların İlçe MEM'e ulaştırılması
14 Ekim 2015
Başvuruların İl MEM'e ulaştırılması
15 Ekim 2015
Geçici Görevlendirme İşleminin Yapılması
19 Ekim 2015

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri Şubesi

