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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-70160723-903.02.01-45927572 17.03.2022
Konu : Proje Okullarına Öğretmen/ Yönetici 
              Ataması/ Görevlendirme
             

............. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim  
                    Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.  

   b)  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme  Yönetmeliği. 
  

 Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilgi (a) Yönetmeliğin 8 ve 9. 
maddelerinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından, ilgi (a) Yönetmeliğin 13. madde 3. fıkra 
hükmüne göre,  02-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğretmen atama/yönetici görevlendirmelerine ilişkin 
iş ve işlemler gerçekleşecektir. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi bakımından, aşağıdaki açıklamaların 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
              Bu kapsamda;

  1- Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmeleri, görev 
sürelerinin uzatılması veya uzatılmamasına  ilişkin iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce MEBBİS 
veri tabanı üzerinden alınacak olup yazılı başvuru ve teklifler dikkate alınmayacaktır.

2- İl dışından yapılan öğretmen atama/yönetici görevlendirime teklifleri dikkate alınmayacaktır.
3- Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu İmam Hatip Liselerine öğretmen tekliflerine ilişkin 

inha listeleri bir defada ve tek bir liste halinde teklif edilmesine dikkat edilecektir.
4- ilgi (a) Yönetmeliğin 13. madde 3. fıkra hükmüne göre atama/görevlendirme iş ve işlemleri 

takvimin çerçevesinde gerçekleşecektir.
5- Genel Müdürlüğümüzce, münhal norm kadrosu bulunmadığı ya da atama/görevlendirme 

şartlarını taşımadığı halde  teklifi yapılan adaylar Personel Genel Müdürlüğüne atama/görevlendirme için 
teklif edilmeyecektir.

6- İlgi (a) Yönetmeliğin 15. maddesinin 1.fıkra hükmü kapsamında özel program ve proje 
uygulayan eğitim kurumundaki görevinden ayrılmak isteyen öğretmenlerin  talep ve tekliflerinde 
"il emrine"  çekilmesi/verilmesi şeklinde ifade edilmesine, dikkat edilmesi uygun olacaktır.

7- İlgi (a) Yönetmelik hükümleri kapsamında öğretmenlerin görev sürelerinin takibi okul 
müdürlüklerince, yöneticilerin görev sürelerinin takibi ise il  millî eğitim müdürlüklerince 
gerçekleştirilecektir.

8-  İlgi (a) Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. Fıkra hükmünde; "6 ay ve daha fazla süreyle geçici 
görevle başka kurumlarda görevlendirilenler ile..." şeklinde ifade edilenler, zamanında Genel 
Müdürlüğümüze bildirilmesine önem gösterilecektir.

1/2



Bu belge güvenli
Adres : Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Cad. MEB. Beşevler 
Kampüsü F Blok 06560 Y.Mah./ANK.

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Sevim ŞENGÜN         
Telefon No : 0 (312) 413 35 10 Unvan :  Şube Müdürü         

  E-Posta:  
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi:             Faks:__________         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  ae3a-b7d2-35ab-8cd5-a102  kodu ile teyit edilebilir.

 9- Öğretmen ihtiyacı bulunan özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına  ilgi (a) 
Yönetmeliğin 18. maddesinde ifade edilen "... Bakanlıkça görevlendirme/atama yapılıncaya kadar 
valilikçe geçici görevlendirme yapılabilir."  hükmü kapsamında tedbirlerin alınması uygun olacaktır.

10- Zorunlu çalışma hizmeti ertelenmiş ve zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında yer alan eğitim 
bölgesinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin atama/görevlendirmelerinde,  bu durumlarının devamı 
süresince zorunlu hizmet yükümlüsü olmayanlar gibi işlem yapılacaktır.

11- Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve yöneticiler hakkında  yapılacak işlemlere 
ilişkin ilgi (a) Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda ilgi (b) Yönetmelik 
hükümlerine göre işlem  tesis edilmesi uygun olacaktır.

12- Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına atanacak öğretmenlerin tekliflerinde 
hakkaniyet, liyakat ve objektiflik ilkesine özen gösterilerek öğretmenler arasında çalışma barışının 
zedelenmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, birlikte çalışabilme özellikleri dikkate alınarak okul müdürleri ile gerekli 
değerlendirmelerden sonra  öğretmen ve  yönetici tekliflerinin eş güdümlü yapılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.

31 Mayıs 2022 günü mesai bitimine kadar öğretmenlere ait tekliflerin Genel Müdürlüğümüze 
gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                       Mehmet Nezir GÜL
         Bakan a.

                           Genel Müdür
Ek :

DÖGM Öğretmen Atama Teklif Çizelgesi  (1 Sayfa)1-
DÖGM Öğretmen Ayrılma Teklif Çizelgesi (1 Sayfa)2-

Dağıtım :
- B Planı
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