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MUS VALiLici 


il Mil1i Egitim M tid tirltigii 


SaYI : 67496438-903 .02.02-E.16866108 17.10.2017 
Konu : SozJe~meli ogretmenler 

DACITIM YERLERiNE 

ilgi:Milli Egitim Bakanligl insan Kaynaklan Genel MiidOrlUgOnOn 16/10/2017 tarih ve 
16797463 saYllli yazlSI. 

Bilindigi Ozere Bakanliglmlza bagli resmi egitim kurumlannda 652 sayIll MillJ Egitim 
BakaniIgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun HOkmOnde Kararnamenin Ek-4 OncO 
maddesi ile 657 saydl Devlet Memurlan Kanununun 4 OncO maddesinin (B) fIlaasl 
kapsammda gore v yapmak uzere sozle~meli ogretmen istihdam edilmektedir. 

Soz konusu kapsamda her ikisi de sozle~meli ogretmen olarak gorev yapan 
ogretmenlerin alanlan itibanyla ogretmen ihtiyacl da dikkate alinarak aile birligi mazeretine 
baglI olarak e~ birlikteliklerinin saglanmasl Bakanliglmlzca uygun goriilmii~tUr. 

Bu baglamda ba~vurllda bllillnacak sozle~meli ogretmenlerin alan Ian itibanyla 
ogretmen ihtiyacl ve norm kadro durumu da dikkate almarak Bakanllkc;:a yapI\acak 
degerlendirme sonucunda ogretmenlerin gorev yaptlklan illerin birisinde aile birligi 
mazeretine bagh olarak birle~tirilmelerine yonelik c;:aiI~malar Bakanhglmlzca yapIlacaktlr. 

Bu c;:erc;:evede iliniz emrine atanan ve e~leri ba~ka ilde sozle~meli ogretmen olarak gorev 
yapanlann, 31 Ekim 2017 tarihi itibanyla gorev yaptIklan ilde 1 yllhk ~ah~ma stiresini 
doldurmalan ~artIyla istemeleri halinde e~lerinin gorev yaptlgl il'de birle~tirilmek 

istediklerine ili~kin dilekc;:elerini 2511 012017 tarihine kadar 11 Milli Egitim Mudiirlugo insan 
Kaynakkan Atama Subesine vermeleri ve bu dilekc;:eler ise 27/10/2017 tarihine kadar 
BakaniIga gonderilecektir. 

ilc;:eniz-Okulunllzda gorev yapan tiim sozle~meli ogretmenlere imza kar~liIgl 
duyurulmasml rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim MudOrU 

Ek: 

BakaniIk Yazlsl (1 Adet) 


DagltJm: 
Tum ilc;:e Kaymakamllklann (ilc;:e MEM) 
Mrk OkullKurum Md'ierine 

Bli evrak guvenl; elektronik illl za ilc ;Ill za lanmt )tlr. htlps://evrnksorgu.llIcb.gov.lr udrcsindcn d505-610f-3e8c-bbfO-a981 kodu ile leyit ed il cb ilir. 



T.C. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Genel Mlidlirlligu 

SaYI : 6889889l-903.02.01-E.16797463 16.10.2017 
Konu : Sozle~meli ogretmenler 

DAGITIM YERLERiNE 

Bilindigi uzere Bakanhglmlza bagh resmi egitim kurumlannda 652 saylll Milll Egitim 
Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hlikmlinde Kararnamenin Ek-4 lincu 
maddesi ile 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 4 uncli maddesinin (B) flkrasl 
kapsammda gorev yapmak lizere sozle~meli ogretmen istihdam edilmektedir. 

Soz konusu kapsamda her ikisi de sozle~meli ogretmen olarak gorev yapan 
ogretmenlerin alan Ian itibanyla ogretmen ihtiyaci da dikkate almarak aile birligi mazeretine 
bagh olarak e~ birlikteliklerinin saglanmasl uygun gOrUlmu~tUr. 

Bu baglamda ba~vuruda bulunacak sozle~meli ogretmenlerin alanlan itibanyla 
ogretmen ihtiyaci ve norm kadro durumu da dikkate almarak Bakanhkya yapdacak 
degerlendirme sonucunda ogretmenlerin gorev yaptlklan illerin birisinde aile birligi 
mazeretine bagh olarak birle~tirilmelerine yonelik yall~malar yapliacaktlr. 

Bu yeryevede iliniz emrine atanan ve e~leri ba~ka ilde sozle~meli ogretmen olarak gorev 
yapanlann, 31 Ekim 2017 tarihi itibanyla gorev yaptlklan ilde 1 ylihk yah~ma suresini 
doldurmalan ~arhyla istemeleri halinde e~lerinin gorev yaptlgl il'de birle~tirilmek 

istediklerine ili~kin dilekyelerini 25/1012017 tarihine kadar gorev yaptlklan il milll egitim 
mlidlirluklerine vermeleri ve bu dilekyelerin 2711 0/20 17 tarihine kadar Bakanhglmlza 
gonderilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Hamza AYDOGDU 


Bakan a. 


Genel Mlidur 


Ek :Liste (66 il Valiligine) 

DAGITIM: 


66 il Valiligine 


(il Milll Egitim MudlirlUgu) 
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