
T.e. 
MU~ vALiLidi 


il Milli Egitim MUdUrliigU 


SaYl :67496438-903.02-E.7152595 10.07.2015 
Konu: Ogretmenlerin Aym Egitim 

Kurumunda Azami <;ah~ma 

Suresine Bagh Yer Degi~tinneleri 

....................... KAYMAKAMLIGINA 

(ilc;e Milli Egitim MudOrlilgO) 

MUS ....................................................................... MODORLOGUNE 


ilgi: 07/0712015 tarihli ve 68898891/903/64567 saydl Makam Onayl. 

Aym egitim kurumunda azami c;ah~ma suresini tamamlayan ogretmenlerin yer degi~tirme i~lemlerinin 
ilgi Onay ve Milli Egitim BakaniIgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tinne Yonetmeligi hUkilmleri dikkate 
ahnarak ekte gonderilen duyuru c;erc;evesinde 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasmda yapJ!acagl 
Bakanllglmlz insan Kaynaklan Genel MildOrIOgOnOn 09/0712015 tarih ve 7100814 saYlh yazislyia 
bildiri Imektedir. 

Bu c;erc;evede ilc;eniz okul ve kurumlanndalOkulunuzda gorevli olup, 30 EylOl 2015 tarihi itibariyle 15 
Yllhk hizmet suresini tamamlayan ogretmenlerin; Valiligimizce daha once olu~turulan ve bir ornegi ekte 
gonderilen ilc;e grup\an ic;erisinde olmak uzere alanlannda ogretmen ihtiyaci bulunan egitim kurumlanna 
tercihte bulunmalan hususunda ilgililerin bilgilendirilmesini, b~vuru fonnunu doldunnayan ogretmenlerin 
ise tespit edilerek ba~vuru fonnunun egitim kurumu Mlidlirlillderince doldurularak onaylanmastnl ve 
herhangi bir aksakhga meydan verilmemesini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 

Milli Egitim Mliduru 

Ekler: 

1- Bakanhk Yazlsl 

2- Duyuru (5 sayfa) 

3- Valilik OnaYI 

Daglhm: 


Hc;e KaymakamhkIanna (ilc;e M.E.Md.) 


Merkez TOm Okul ve Kurum Md.lerine 


. '"_. __ l: ~IQI"Mn;o om?" ile imzalanmlstJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenOp33-6e39-3dda-bdf4-87fc kodu ile leYl! edilebilir. 
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T.C. 


MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim MOdOrlOgO 


SaYl : 67496438-903.02-E.5407619 26.05.2015 

Konu:Egitim Kurumlanntn GruplandIrllmasl. 

VALiLiK MAKAM1NA 

llgi: 	 a) Milli Egitim BakanhglOgretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme yonetmeligi. 

b) Bakanllglmlz insan Kyn. Gn. Md.nOn 21/0S/201S tarihli ve 903.02-E-S2S7229 say til yaZI. 

ilgi (a) Yonetmeligin, Ogretmenlerin aym egitim kurumunda azami yah~ma sOresi baf?hkh 48'inci 
Maddesinde; 

(1) Ogretmenler, aym egitim kurumunda adayhk d:1hil toplamda en fazla 8 Yll gorev yapabilir. 

(2) Aym egitim kurumunda yer degi;;tirme yapllacak yllm 30 Eyli1l tarihi itibanyla toplam 8 YII gorev yapan 
ogretmenlerin atamalan, yapllacak duyuru Ozerine ders yIlmm son a erdigi tarihten itibaren en fazla iki ay iyinde, 
cografi durum ve ul~lm ;;artlan goz onOnde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilye gruplannda olmak Ozere 
alanlarmda ogretmen ihtiyacl bulunan egitim kurumlarma tercihleri dogrultusunda hizmet puam iistOnlOgOne gore 
yapdlr. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanlann atamalan ise aym egitim kurumundaki gorev siiresi en 
fazla olandan ba;;Iamak iizere alanlannda ogretmen ihtiyacl bulunan ilye gruplarl11daki egitim kurumlanna valiliklerce 
resen yaplhr. 

Bakanhglmlzl11 ilgi (b) yazlsmda; ise 2014-201S ogretim yIlmda aym egitim kurumunda 12 YII gorev yapan 
ogretmenlerin, valiliklerce olu;;turulacak ilye grupJan iyerisinde olmak iizere alanlannda ogretmen ihtiyacl bulunan 
egitim kurumlarl11a tercihleri de dikkate ahnarak Bakanllglmlzca yapllacak duyuruda belirlenen takvim yen;:evesinde 
gorev yerlerinin degif?tirilecegi bildirilmi;;tir. 

Bu nedenle ilimiz ilyelerinin, Cografi durum, ekonomik ve sosyal yonden geli;;mi;;lik diizeyi, ula;;lm ;;artlan 
ile hizmet gereklerinin kar;;tlanmasl yoniinden birbirine benzerlik vb. hususlar dikkate ahnarak af?aglda belirtildigi 
f?eki Ide gruplandmlmasml; 

Olurlanmza arz ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Milli Egitim MiidiirO 

Uygun gorii;;le arz ederim . 

.. .lOS/20IS 

Zeliha UYAN 


Vali YardlmclSI 


OLUR 


26.05.2015 


Vedat BUYUKERSOY 


Vali 


Bu evrak gilvenli elektro~iki~~a'il~ imzalamnJ~tlr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresindenbe02-c8de-34f2-af03-2eI b kodu lie teyit edilebilir. 



T.C. 


MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


insan Kaynaklan Genel Mtidtirltigti 


SaYI : 68898891-903-E.7100814 09.07.2015 

Konu: Ogretmenierin Aym Egitim 

Kurumunda Azami (:ah~ma 
Silresine Bagh Yer Degi~tirmeleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: 07/07/2015 tarihli ve 6889889]/903/64567 saYlh Makam Onayl. 

Aym egitim kurumunda azami 9all~ma silresini tamamlayan ogretmenlerin yer 
degi~tirme i~lemleri ilgi Onay ve Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme 
Yonetmeligi hilktimleri dikkate almarak ekte gonderilen duyuru gergevesinde 20-24 Temmuz 
2015 tarihleri arasmda yapIlacaktlr. 

Yer degi~tirmeye tabi ogretmenierin yer degi~tirme i~lemlerinin saghkh bir ~ekilde 
gergekle~tirjlebilmesi bakllllmdan ba~vuru ve atamalara etki edecek MEBBis kaYltlannm 
guncellenmesi gerekmektedir. 

Bu gergevede b~vurulann stires] i9inde tamamlanmasl i9in gerekli tedbirlerin almmasl 
hususunda geregini rica ederim. 

Hamza A YDOGDU 

Bakan a. 
Genel Mildtir 

Ek: Duyuru (5 sayfa) 

DAGITIM: 

- 81 it Valiligine 


(il Milll Egitim Mtidilrlilgil) 


Atatllrk Blv. 06648 KlZ.llay/ANKARA Ayrmtill bilgi iyin: MURAT OOLSEVEN 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXX XX XX 

,e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) XXX XX xx 

.. 'L~_~_", ;'~7" il" imzalanml~l!r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6aaf-fd86-3564-b585-4c27 kodu He teyit edilebilir. 
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OGRETMENLERiN 2015 YILI A YNI EGiTiM KURUMUNDA AZAMI CALI~MA 

SURESiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELERiNE iLi~KiN DUYURU 


Ogretmenlerin, aym egitim kurumunda azami yah~ma siiresine bagh yer degi~tirme i~lemleri, 
Milll Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme . Yonetmeligi hukiimleri 
dogrultusunda a~aglda belirtilen aylklama yeryevesinde yapllacakttr. 

1- Aym egitim kurumunda 30 Eyliil 2015 tarihi itibanyla toplam 15 Yll gorev yapan 
ogretmenler, azami yah~ma sure sine bagh yer degi~tirme isteginde bulunacakttr. 

2- 15 Yllhk gorev suresinin hesabma; aym egitim kurumunda ikinci gorev kapsammda 
yonetici olarak geyen gorev sureleri hariy olmak uzere Yllhk izin, hastahk izni, vekalet, geyici 
gorev ve benzeri nedenlerle fiilen yapllmayan ogretmenlik gorevleri de dahil edilecektir. 

3- Hizmetin geregi veya idari tasarrufla gorev yeri degi~tirilen ogretmenlerden yargl kararl 
geregince eski gorev yerlerine iade edilenlerin yall~ma surelerinin hesabmda, eski ve yeni 
gorev yerlerindeki hizmet silreleri birlikte degerlendirilecektir. 

4- Adl degi~en, donu~en veya birle~tirilen egitim kurumlarmda geyen gorev silrelerinin 
tamaml 15 Yllhk surenin hesabmda birlikte dikkate almacaktlr. 

Omegin; 

a) (A) ilkokulunda 10 yll gorev yapan bir ogretmenin bu cgitim kurumunun admm (B) 

ilkokulu olarak degi~mesi sonrasmda aym okulda 6 Yll daha gorev yapml~ olmaSI durumunda, 

bu ogretmenin gorev suresi 10+6=16 yll oIarak hesaplanacak ve aytn egitim kurumunda 

azami yah~ma suresine bagh yer degi~tirme isteginde bulunacaktIr. 


b) (A) iIkogretim Okulu iken donu~turillerek (A) ilkokulu olan egitim kurumunda gorevine 
devam eden bir ogretmenin 15 yIlhk gorev suresinin hesabmda, (A) iIkogretim Okulu ile (A) 
ilkokulunda geyen gorev siireleri birlikte degerlendirilecektir. 

c) (A) ilkogretim Okulu iken donu~tiirillerek (A) Ortaokulu olan egitim kurumunda gorevine 
devam eden bir ogretmenin 15 yIlhk gorev silresinin hesabmda, (A) ilkogretim Okulu ile (A) 
Ortaokulunda geyen gorev sure1eri birlikte degerlendirilecektir. 

y) Aym bahyede farkh binalarda egitim yapIlan (A) ilkogretim Okulunun, aym bahyede olmak 
uzere (A) iIkokulu ve (A) Ortaokuluna donil~mesi durumunda, daha once gorev yaptlklarl 
bina olup olmadlgma bakIlmakslzm (A) iIkogretim Okulu, (A) ilkokulu ve (A) Ortaokulunda 
geyen gorev sureleri birlikte degerlendirilecektir. 

d) Aym binada farkh katlarda egitim yapllan (A) ilkogretim Okulunun, aym binada olmak 
ilzere (A) ilkokulu ve (A) Ortaokuluna donu~mesi durumunda, daha once gorev yaptlklarl kat 
olup olmadlgma bakllmakslzm (A) ilkogretim Okulu, (A) iIkokulu ve (A) Ortaokulunda 
geyen gorev siireleri birlikte degerlendirilecektir. 

e) (A) Ortaokulu iken bu okulda gorev yapan ogretmenlerden egitim kurumunun 
donli~tiirillerek (B) imam Hatip Ortaokulu olmasmdan sonra bu okulda da gorevine devam 
eden ogretmenlerin gorev siireleri birlikte degerlendirilecektir. 



f) (A) Ortaokulu iken bu okulda gorev yapan ogretmenlerden egitim kurumunun 
donti~tiirtilerek (B) imam Hatip Usesi olmasmdan sonra bu okulda da gorevine devam eden 
ogretmenlerin gorev stireleri birlikte degerlendirilecektir. 

g) (A) Usesi iken bu egitim kururnunda gorev yapan ogretmenlerden egitim kurumunun 
donti~ti1rtilerek (B) imam Hatip Ortaokulu olmasmdan sonra da bu okulda gorevine devam 
eden ogretmenlerin gorev si1releri birlikte degerlendirilecektir. 

g) (A) <;ok Programh Usesi iken bu okulda gorev yapan ogretmenlerden egitim kurumunun 
donti~tiiri1lerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasmdan sonra da bu okulda 
gorevine devam eden ogretmenlerin gorev sureleri birlikte degerlendirilecektir. 

h) (A) Anadolu Lisesi iken bu okulda gorev yapan ogretmenlerden egitim kurumunun 
donti~ti1rtilerek (B) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmasmdan sonra da bu okulda 
gorevine devam eden ogretmenlerin gorev sureleri birlikte degerlendirilecektir. 

1) (A) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iken bu okulda gorev yapan ogretmenlerden egitim 
kurumunun donu~turtilerek (B) imam Hatip Usesi olmasmdan sonra da bu okulda gorevine 
devam eden ogretmenlerin gorev sureleri birlikte degerlendirilecektir. 

i) (A) ilkogretim Okulunda gorev yapan bazl alan ogretmenlerinden egitim kurumunun 
donti~ti1ri1lerek (A) ilkokulu oimasl nedeniyle bu okul dl~mdaki (B) Ortaokuluna atananlann 
15 yIlhk gorev siiresinin hesabmda (A) ilkogretim Okulunda geyen gorev stireleri dikkate 
almmayacak; bir ba~ka ifadeyle gorev siireleri yeni atandlklan (B) Ortaokuluna ba~ladIklan 
tarihten itibaren slfudan b~layacaktlf. 

j) (A) ilkogretim Okulunda gorev yapan bazl alan ogretmenlerinden egitim kurumunun 
donu~ti1ri1lerek (A) Ortaokulu oimasl nedeniyle bu okul dl~mdaki (B) ilkokuluna atananlarm 
15 Yllhk gorev suresinin hesabmda (A) ilkogretim Okulunda geyen gorev smeleri dikkate 
ahnmayacak; bir ba~ka ifadeyle gorev siireleri yeni atandlklan (B) ilkokuluna ba~ladlklan 
tarihten itibaren slflrdan ba~layacaktir. 

k) (A) Ortaokulu ve (B) imam Hatip Ortaokulu iken bu egitim kururnlarmda gorev yapan 
ogretmenlerden okullarm bir1e~tirilerek (C) imam Hatip Usesine donu~ttiri1ldukten sonra da 
bu okulda gorevine devam eden ogretmenlerin (A) Ortaokulu ve (C) imam Hatip Lisesinde 
geyen gorev stireleri birlikte degerlendirilecek, yine aym ~ekilde (B) imam Hatip Ortaokulu 
ve (C) imam Hatip Lisesinde geyen gorev sureleri de birlikte degerJendirilecektir. 

I) Karma egitim yapIlmakta olan (A) imam Hatip Lisesinde egitim goren klZ ogrencilerin yeni 
ayllan (B) Ktz imam Hatip Lisesine nakledilmesi uzerine (A) imam Hatip Lisesinden bu 
egitim kurumuna atanan ogretmenlerin gorev siireleri, yeni atandlklan (B) KIZ imam Hatip 
Lisesine ba~ladlkiarl tarihten itibaren slflrdan ba~layacaktu. 

m) (A) ilkokulu veya (B) Ortaokulu iken egitim-ogretime kapatIlan egitim kurumlannda 
gorev yapmakta iken, (C) ilkokulu veya (D) Ortaokuluna atanan ogretmenlerin gorev stireleri, 
yeni atandlklarl egitim kurumlarma ba~Iadlkian tarihten itibaren slfIrdan ba~layacaktlr. 

n) (A) Anadolu Lisesinde 13 yll gorev yaptIktan sonra (B) Anadolu Lisesine atanan ve bu 
egitim kurumunda da 15 yll 9ah~ma smesinin dolduran bir ogretmen, bu atama doneminde 
(A) Anadolu Lisesini tercih ederek bu egitim kurumuna atanmaSl halinde, (A) Anadolu 



Lisesinde daha once 13 yll <;ah~tlgl sfire ile 2015-2016 egitim ve ogretim Ylh <;ah~ma sliresi 
dikkate almdlgmda, bu egitim kurumunda 13+ 1 = 14 yd gorev yapml~ olacagmdan 2016 
Yllmda bu kapsamda yeniden yer degi~tirmeye tabi tutulacaglm goz oniinde bulundurmahdu. 

5- Aym egitim kurumunda alam degi~en ogretmenlerin 15 yIlhk gorev sfiresinin hesabmda 
alan degi~ikliginden onceki gorev slireleri de dikkate almacaktlr. 

Ornegin; (A) ilkogretim Okulunda slmf ogretmeni olarak gorev yapmakta iken alan 
degi~ikligi sonrasmda aym egitim kurumuna beden egitimi ogretmeni olarak atanan 
ogretmenin 15 ytlhk gorev sliresinin hesabmda aym egitim kurumunda ge<;en gorev sfireleri 
birlikte degerlendirilecektir. 

6- Aym egitim kurumunda 15 Yllhk <;ah~ma sfiresinin hesabmda kesintili sfireler de dahil 
edilecektir. 

Ornegin; (A) Lisesinde 9 yll gorev yaptlktan sonra ba~ka bir egitim kurumuna yer degi~tiren 
ve daha sonra (A) Lisesine yeniden atanarak aym okulda 7 yll daha gorev yapan bir 
ogretmenin 15 Yllhk gorev sfiresinin hesabmda, soz konusu gorev sfireleri birlikte 
degerlendirilecek ve aym egitim kurumunda daha once gorev yaptlgl 9 yIlhk slire de dahil 
edilerek bu ogretmenin gorev sfiresi 9+7= 16 ytl olarak hesaplanacaktIr. 

7- Aym egitim kurumunda 15 yllhk <;ah~ma sfiresini tamamlayan ogretmenler, cografi durum 
ve ula~lm ~artlarl goz onlinde bulundurularak kadrolarmm bulundugu il<;e gruplan 
smlrhhgmda olmak lizere alanlarmda ogretmen ihtiyacl bulunan 40 egitim kurumunu tercih 
edebilecektir. Valiliklerce belirlenen il<;e gruplan, il milll egitim mlidlirlliklerince internet 
sayfasmda yaymlanacaktlr. 

8- 15 yIlhk <;ah~ma sfiresine bagh olarak yer degi~tirecek ogretmenler, daha once toplam 15 
yIl slireyle gorev yaptlklan egitim kurumlanm tercih edemeyecektir. 

9- Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligine ilgili mevzuatl uyannca smavla atanrm~ olan 
ogretmenlerden bulunduklan egitim kurumunda 15 Yllhk <;ah~ma sliresini tamamlayanlar, 
spor Iiselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri halinde alanlarl itibanyla atanabilecekleri 
diger egitim kurumlarlm da tercih edebilecektir. 

10- Glizel sanatlar liselerinin mlizik ve gorsel sanatlar/resim ogretmenliklerine ilgili mevzuatl 
uyarmca smavla atanml~ olan ogretmenlerden bulunduklan egitim kurumunda 15 yIlhk 
<;ah~ma sliresini tamamlayanlar, glizel sanatlar liselerini tercih edebilecekleri gibi istemeleri 
halinde alan Ian itibanyla atanabilecekleri diger egitim kurumlanm da tercih edebilecektir. 

11- Bili~im Teknolojileri alan ogretmenlerinden "Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri 
Ogretmenligi", "Matematik-Bilgisayar Bollimli", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri", 
"Bilgisayar Teknolojisi BollimUJBilgisayar Teknolojisi ve Bili~im Sistemleri Boltimli" ve 
"Bilgi Teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarml tercih 
edemeyecektir. 

12- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin blitiin alan ogretmenleri aym tlir egitim 
kurumlanm tercih edebilecekleri gibi diger egitim kurumlanm da tercih edebilecektir. Aym 
~ekilde diger egitim kurumlannda gorev yapan ogretmenler de alanlarl itibanyla atanabilme 



dlj)mda baj)kaca bir j)art aranmakslzm fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih 
edebilecektir. 
13- Spor liseleri ve giizel sanatlar liseleri dlj)mdaki egitim kurumlannda gorevli gorsel 
sanatlar/resim, miizik ve beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once ilgili mevzuatma 
gore spor liseleri ile giizel sanatlar liselerine atanml~ olanlar, aynldlklarl tarihten itibaren 
aradan bej) ylldan fazla siire ge9memi~ olmasl ~artlyla bu egitim kurumlanm tercih 
edebilecektir. 

14- Birle~tirilmij) smlf uygulamasl yapdan egitim kururnlarmda gorev yapanlar hari9 olmak 
iizere, alanl slmf ogretmeni olan ogretmenlerden ara smlflarda gorev yapmakta iken aym 
egitim kurumunda 15 yIlhk gorev siiresini dolduranlann ba~ka egitim kurumuna atamalarl, 
aym slm[ ve ~ubeyle devam etmeleri ~artlyla 4 'iincU slmfl okuttuklarl ders yIlmll1 sona erdigi 
tarihe kadar ertelenecektir. 

Ornegin;" (A) ilkokulunda 15 yIldlr sll11f ogretmeni olarak gorev yapan ve halen 2'nci sll11fl 
okutan bir ogretmenin aym egitim kurumunda azami 9all~ma siiresine bagh olarak yapacagl 
yer degi~tirme, 4'Uncii slmfi okuttugu ders Ylhmn sona erdigi tarihe kadar 2 yJl ertelenecektir. 

15- Teror eylemleri etkisi ve sebebiyle j)ehit olan veya 9ahj)amayacak derecede malul olan ya 
da malul olup da 9ah~abilir dururnda olan kamu gorevlileri ile er ve erba~larm ogretmen olan 
e~ ve 90cuklan ile arme, baba ve karde~leri; engelli ogretmenler; engellilik durumuna bagh 
yer degi~ikligi yapanlardan bu durumlarl devam eden ogretmenler ve ozel egitim 
kurumlarmda gorev yapan ogretmenler, aym egitim kurumunda 15 yIlhk 9ahj)ma sUresine 
bagh olarak yapilacak yer degi~irmelere tabi tutulmayacaktlr. 

16- Aym egitim kurumunda 15 Yllbk gorev sUresini dolduranlardan ba~vuru tarihlerinde 
ayhkslz izinli olanlarm ba~ka egitim kurumuna atamalarl, ayhkslz izinlerinin bitimini 
mUteakip bu kapsamda yapJlacak ilk yer degi~tirme donemine kadar ertelenecektir. 

17- Egitim kurumu mUdiirlUkleri, ilge ve il milli egitim miidiirlUkleri, yukanda belirtilen aym 
egitim kurumunda 15 yJlhk 9ah~ma sUresini doldurmalan nedeniyle yer degi~tirecek 
ogretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu ogretmenlerin yer degi~tirme ba~vuru [Oll11U 

doldurmasml saglayacaktIr. Ba~vuru formu doldurmayanlarm formlan egitim kurumu 
miidUrliiklerince doldurularak onaylanacaktu. 

18- Ba~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan 
Elektronik Ba~vuru Formu doldurulmak suretiyle yapdacaktlr. 

19- Elektronik Ba~vuru Formu dl~ll1da bir belgeyle veya posta yoluyla yapIlan ba~vurular; 
gerekli j)artlan ta~lmayan ba~vurular; gergege aykm bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri 
uygun bi9imde i~aretlemeden yapJlan ba~vurular ile Elektronik Ba~vuru Formu imzalanmadan 
ve onaylanmadan yapJlan ba~vurular gegersiz sayllacak; gegersiz ba~vurulara dayah olarak 
yapllan yer degi~tirmeler iptal edilecektir. 

20- Yer degi~tirme i~ ve j~lemlerinin yUrUtiilmesi, ba~vurularm onaylanmasl ve 
reddedilmesinden Slfaslyla egitim kurumu, ilge ve il milll egitim miidiirliikleri gorevli, yetkili 
ve sorumlu olacakllr. 

21- Ba~vuru fonnunun dogru ve eksiksiz doldurulmasmdan ba~vuruyu yapan ogretmen 
sorumlu olacak; ogretmenler, baFurulann onay i~lemleri tamamlanmadan egitim kurumu 
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yoneticiliklerinden belgeye dayah bilgi duzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi dUzeltl11esi 
yaptlran o gretmenler, suresi iyinde yeniden ba~vuru yapabilecektir. Ancak, ba~vurunun il 
milll egitim mUdtirlUgunce onaylanmasmdan sonra hiybir surette dilzeltme yapllmayacaktIr. 

22- Yer degi~tjrme ba~vurusunda bulunan ogretmenlerden gorev yaptlgl illilye dl~mda 
bulunanlar, her ttirlU ileti~im araclyla kadrosunun bulundugu egitim kururnu mudurlugunu 
bilgilendirmek suretiyle b~vurulannm onaylanmaslm isteyebilecek; egitim kurumu 
yoneticileri de stiresi iyinde ba~vurulan onaylayacaklardlr. Elektronik Ba~vuru Formlannm 
ylktlSl, formu onaylayan egitim kurumu mUdurluklerince ba~vurusu onaylanan ogretmenlere 
daha sonra imzalattmlacakttr. 

23- Ba~vurular, slraslyla egitim kurumu, ilye ve il mim egitim mudtirlUklerince onaylandlktan 
sonra geyerlilik kazanacaktrr. Ba~vurular, ba~vurunun yaplldlgl veya izleyen gun iyinde 
egitim kururnu mudurlUklerince; egitim kurunm mudurltigunun onayml takip eden gun iyinde 
ise ilye ve il milll egitim mlidlirluklerince onaylanacaktu. Son gUn yapilan ba~vurularm onay 
i~lemleri aym gun tamamlanacaktlr. 

24- Yer degi~ikligi ba~vurusunda bulunan ogretmenlerin hizl11et puanlan, 24 Temmuz 2015 
tarihi dikkate ahnarak belirlenecektir. 

25- Aym egitim kurumunda azami yah~ma suresine bagh olarak yapIlacak yer degi~tirmeler, 
ogretmenlerin tercihleri de dikkate almarak hizmet puanl ustlinliigii gore yapllacakhr. 

26- Kadrolarmm oldugu ilye gruplarmda bulunan egitim kurunl1armda alanlarmda norm kadro 
aylgl bulunrnayan ogretl11enlerin yer degi~tirme i~lemleri, aym egitil11 kurumunda azami 
yah~ma siiresine bagh olarak yapllacak bir sonraki atama donemine kadar ertelenecektir. 

27- Aym egitim kurumunda 15 yIlhk yah~ma stiresine bagh yer degi~tirecek ogretmenlerden 
tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlarm atamalan, aym egitim kurumundaki 
gore v siiresi en fazla olandan b~lamak ilzere alanlarmda ogretmen ihtiyacl bulunan 
kadrolannm bulundugu ili(e grubundaki egitim kurumlarma valiliklerce resen yapIlacaktIr. 
Resen yapllacak atamalarda mazeret dururnlarl goz onunde bulundurulacaktu. 

28- Yer degi~tirme ba~vurularl 20-24 Temmuz 2015 tarihIeri arasmda ahnacak; atamalar 29 
Temmuz 2015 tarihinde yapllacaktIr. 

29- Y er degi~irme ba~vurularma ili~kin tereddutler oncelikle il mim egitim miidtirliiklerince 
giderilecek; bu ~ekilde giderilemeyen tereddutler ise Bakanhga bildirilecektir. Yukanda 
belirtilen aylklamalarda yer almayan hususlarda Milll Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve 
Yer Degi~tirme Yonetmeliginin iigili hlikumleri esas ahnacaktIr. 

insan Kaynaklan Genet MiidiirIiigii 


