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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

:a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
c) 16/07/2020 tarihli ve 10.03-E.9454627 sayılı yazı

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetleri sınıfında
görev yapan kadrolu öğretmenlerin hizmet puanları ilgi (a) yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde düzenlenmiştir. İlgi
(b) Yönetmelik ile ilgi (a) yönetmelikte belirtilen hizmet puanlarına ilişkin yeniden bir düzenlemeye gidilmiştir.
Hizmet puanlarına ilişkin Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ve uygulama kılavuzu yazımız ekinde gönderilmiş olup,
Müdürlüğümüze ait internet sitesinde yayımlanmıştır.
Öte yandan öğretmenlerin 2020 yılı il içi yer değişikliği başvuruları 20-27 Temmuz 2020 tarihleri
arasında mebbis modülü üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Bu bağlamda;
1- Öğretmenlerin zorunlu bölge hizmet puanları görev ve görevlendirme kaydına göre İKBS modülünden
otomatik olarak yansıtılacağı,
2- Öğretmenlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına öğrenim, üst öğrenim 2. öğrenim
(öğrenime ilişkin bilgilerinin) ödül bilgilerinin, destekleme ve yetiştirme kurs onaylarının ve hizmet
puanına etki eden bilgilerinin hata varsa kayıtlarının güncellenmesi,
3- İYEP ve Belleticilik ile ilgili puanlar 19/06/2020 tarihinden sonra alınacağından, buna ilişkin bilgilerin
bundan sonra ilgili modüllere işlenmesi,
4- İlgi (b) yönetmeliğin 9. Maddesinin e.f,g,ğ,h,ı,i ve j fıkralarında belirtilen (Makale, TÜBİTAK,TÜBA
Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yöneticiliği vb.) belgelerin ilgi (c) yazı ekindeki kılavuzda belirtildiği
şekilde kurumlara verilen yetki çerçevesinde uygunluğu kontrol edilerek, işlenmesi ve ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir.
Yaz tatili nedeniyle öğretmenlerin tatilde olduğu göz önünde bulundurularak kitle iletişim araçlarıyla
bilgilendirilmesi, il içi yer değişikliği başvurularından hizmet puanına etki eden bilgilerinin güncellenmesi önem
arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Rahmi GÜNEY
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Ekler:
1- İlgi (c) Yazı ve Eki Kılavuz (27 Syf)
Dağıtım :
1-7 İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
2-Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürlüklerine
3- Müdürlüğümüz Hizmet Birimlerine
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kodu ile teyit edilebilir.

