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a) 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (Ek ve Değişiklikleri ile) Kanun,
b) 18/05/2006 tarihli ve 5504 sayılı Kanun,
c) 24/05/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.04.27-215/43021 sayılı Genelge,
d) 21/11/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.04.27-215/95609 sayılı Genelge.

3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun [(Ek:03/04/19984359/13 Md.)(Değişik:18/05/2006-5504/1 Md.)] Ek 1 inci maddesinde; “Son bir yıllık sürenin en az yarısında
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir
yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik
işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için
görev yapılan İl sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen
fazlasının bulunması ve Millî Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır .” hükmü yer almaktadır.
Bu Kanun hükmüne göre hizmet sınıfı Eğitim ve Öğretim olan İliniz personelinin;
1. Emekliliğe başvuru ayları HAZİRAN ve TEMMUZ’ dur.
2. Bu aylarda emekliliğe başvuran; emeklilik için gerekli olan fiilî hizmet süresini doldurarak
emekliliklerini isteyenlerden, yapılacak inceleme sonucu emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı
anlaşılanların (sicil dosyaları İlinizce tutulanların), emeklilik onayları alınıp kendilerine tebliğ edilerek görevleri
ile ilişiklerinin ilgi (a) Kanun gereği en geç TEMMUZ ayı sonu itibariyle kesilmesi sağlanacak, tahsis belgeleri
de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Sandığı Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
3. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olup, sicil dosyaları Personel Genel Müdürlüğünce tutulan,
doğrudan merkeze bağlı okul/kurum personelinden emekliliklerini isteyenlerin de emeklilik işlemleri HAZİRAN
ve TEMMUZ aylarında sonuçlandırılacak şekilde başvuruları Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.
4. Emeklilik isteğinden vazgeçenler olduğu takdirde, iptal dilekçelerini Okul Müdürlüğüne en geç 27
Temmuz 2007 günü mesai bitimine kadar vermeleri gerekmekte ve iptal talebinde bulunanlar ile Haziran ve
Temmuz ayı sonuna kadar emeklilik işlemi tamamlandığı halde, emekliye ayrılmak için tebellüğ etmeyen ve
görevden ayrılışı sağlanamayan personelin, emeklilik işlemleri iptal edilerek görevlerine devamları sağlanacaktır.
5. Emeklilik işlemleri, personelin sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak İlsis Özlük
Modülünde güncellemeler yapılarak düzenlenecek, ilgililerin hizmet ihya işlemi, yaş, eksik hizmet vb.
nedenlerden dolayı Emekli Sandığınca göreve iade edilme durumlarına sebebiyet verilmeyecektir.
6. Emeklilikleri sebebiyle 31 Temmuz 2007 tarihi itibariyle veya bu tarihten önce ilişikleri kesilenlerin,
Emekli Sandığına gönderilen emeklilik tahsis belgelerinde eksik bilgi ve belgenin bulunmamasına (EKAçıklamalar) ve İLSİS Özlük Modülüne ilgililerin emekliye ayrıldıkları tarih işlendikten sonra, sistemden
alınacak hizmet cetvelinin Emekli Sandığına gönderilmesine özen gösterilecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımız Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan Yönetici,
Öğretmen ve İlköğretim Müfettişlerinden Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde emeklilik talebinde
bulunanların, sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak, öncelikle İlsis Özlük Modülünde emekliliğe
esas güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra İlgi (a) Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Bakanlığımıza
emeklilik izni teklifi yapılacaktır.
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Ayrıca “Haziran ve Temmuz aylarında” emekliye ayrılmaları uygun görülen Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri Sınıfı personelinin emekliye sevk edildiklerine dair bilgileri, İLSİS Özlük Modülündeki emeklilik
bilgileri bölümüne girilecektir. Bu da, İlinizde Eğitim ve Öğretimin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan,
özellikle öğretmen atama planlamasının sağlıklı olarak yapılmasına imkân tanıyacaktır.
Bilgilerinizi ve öğretmen/yöneticilerle yapılacak toplantılarda duyurulması hususunda,
Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER :
EK-Açıklama(1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
1- Merkez Teşkilatı Birimlerine
2- 81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
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