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2016 Ylli Subat ayl atama dC5neminde ilk Atama olarak atamalan yapllan ve ir iz emrine Adayhk 
Egitimlerini tamamlamak uzere veri/en Ogretmenler ile ilgili yapdacak i§ ve i§lemlerle ilgili Milli Egitim 
Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Miidilrlilgilniln 22/02/2016 tarih 2033538 saylll yazlSI ekte gonderilmi§tir. 

Aday ogretmenler ile ilgili yapllacak i§ ve i§lemlerin ekli yazi dogrultusunda yap 11m SI hususunda; 

Bilgi ve geregini onemle rica ederim. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLUiI 


insan Kaynaklan Genel Miidfirliigti 


SaYI :28892082-903-E.2033538 22.02.2016 
Konu : Aday Ogretmenler 

DAGITIM YERLERiNE 

Bilindigi gibi ilk defa bu atama doneminde uygulanmak iizere aday gretmenlerle ilgili 
olarak yeti~tirme siireci ongoriilmii~tiir. Buna bagh olarak aday ogretm nlerin astl gorev 
yapacaklan egitim kurumlan ile yeti~tirme siirecini ge~irecekleri ille'n belirlenmesine 
yonelik iki ayn atama ger~ekle~tirilmi~tir. Aday ogretmenlerin y ti~tirme siirecini 
ge~irecekleri iller Bakanhk~a belirlenmi~, bu siire~te gorev yapacaklan e itim kurumlan da 
valiliklerce belirlenmektedir. 

Uygulamanm ilk defa yaplhyor olmasl nedeniyle ortaya ~lkabilece bazl tereddiitlerin 
onlenerek uygulamada birlik ve beraberligin saglanmasl baktmmdan a~a Idaki a~lklamanm 
yaptlmasl gerekli goriilmii~tiir. 

Bu baglamda, astl gorev yapacaklarl egitim kurumlarl ile 
ge~irecekleri egitim kurumlan farkh olan; 

1- Aday ogretmenlerin, asIl gorev yapacaklan egitim kunmllann ogretmen norm 
kadrolanyla i1i~kilendirilmi~ olduklan goz oniinde tutularak bu n kadrolar bo~ 

tutulacaktlr. DolaYlslyla bu norm kadrolar, yeti~tirme surecine rastlayan ge ek mazerete bagh 
yer degi~ikligi gerekse diger nedenlere bagh yer degi~ikligi .~lemlerinde bo~ 
gosterilmeyecektir. 

2- Aday ogretmenlerin yeti~tirme sfirecinde gorev yapacaklarl egitim kurumlan, 
egitim kurumlarmm ogretmen normlarmdan baglmslz olarak belirlen cektir. Bir ba~ka 
ifadeyle, aday ogretmenlerin yeti~tirme surecini ge~irecekleri egitim k mlanmn mevcut 
ogretmen normlan bu sure~ten herhangi bir ~eki1de etkilenmeyecektir. Do aYlslyla bu egitim 
kurumlarmm bo~ ogretmen norm kadrolan, gerek mazerete bagh yer degi~' igi gerekse diger 
nedenlere bagh yer degi~ikligi i~lemlerinde bo~ gosterilebilecektir. 

3- Aday ogretmenlerin maa~lan, goreve ba~ladlklan tarihten iti ren olmak uzere 
yeti~tirme surecini ge~irecekleri egitim kurumlanmn tahakkuk birimle 'nce odenecektir. 
Aday ogretmenler bu egitim kurumlarmda baglmslz olarak ders gorevi ya mayacaklanndan, 
bu siire~te ek ders iicretinden yararlandmlmayacaktu. 

4- Aday ogretmenlerin yeti~tirme siirecini tamamlaYlp asIl gorev erlerine gitmeleri 
slrasmda Personel Nakil Bildirimi yeti~tirme surecini geyirdikleri e tim kurumlannm 
tahakkuk birimlerince diizenlenecek; 6245 saYlh Harcuah Kanunu yery esinde yapllacak 
degerlendirmeye gore hak etmeleri halinde aym Kanunun 10'uncu madde 'ne gore odenmesi 
gereken siirekli gorev yolluklarl da, 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunu n 62'nci maddesi 
hiikmii goz oniinde bulundurularak bu egitim kurumlannm tahakkuk biriml rince odenecektir. 

5- Y eti~tirme sfirecini tamamlaYlp asll gorev yapacaklan egitim k mlarmda goreve 
ba~layacak aday ogretmenlerin maa~lan, goreve ba~ladlklan tarihi takip en aym 15'inden 
itibaren astl gorev yapacaklan egitim kurumlanmn tahakkuk birimlerince ..denecektir. Aday 
ogretmenlerin bu egitim kurumlannda fiilen yerine getirdikleri ders orevleri He diger 
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gorevleri. kadrolu ogretmenlere uygulandlgl ~ekilde ek ders ii reti kar~lhgmda 
degerlendirilebilecektir. 

6- Aday ogretmenlerin yeti~tirme siirecinde ve astl gorev pacaklan egitim 
kurumlarmda gegen hizmet siirelerinin tamaml, adayhklannm kaldmlmasl 1 takiben kademe 
ilerlemesinde ve derece yiikselmesinde degerlendirilecektir. 

7- Aday ogretmenler, yeti~tirme siirecinde gorev yaptlklan egitim kurumlan He astl 
gorev yapacaklart egitim kurumlart i9in belirlenen hizmet puanlarm an, fiilen gorev 
yaptlklan egitim kurumlan goz oniinde tutularak ayn ayn yararlandmlacakt r. 

8- Aday ogretmenlerden yeti~tirme siirecinde gorev yaptIklarl egiti kurumlarl He aSll 
gorev yapacaklan egitim kurumlanndan biri zorunlu 9ah~ma yiikiimI" iigu kapsammda 
bulunanlartn, yalmzca zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigu kapsammda bulunan gitim kurumunda 
fiilen gegen hizmet siireleri zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii kapsammda dege endirilecektir. 

9- Aday ogretmenler, astl gorev yapacaklan egitim kurumlartnd bir Yllhk gorev 
siiresini doldurmadan aile birligi mazeretine bagh olarak yer deg ~tirme isteginde 
bulunamayacaktlr. 

10- Ozel ogretim kurumlartnda gorev yapmalarl nedeniyle goreve b ~lamalarl 1 Eyliil 
2016 tarihine kadar dondurulan aday ogretmenler hakkmda da, goreve ba ladlklan tarihten 
itibaren aym uygulamalar yapllacaktlr. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ve rica ederim. 
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