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DAGITIM YERLERINE

Bilindili tizere Bakanllrmrza balh elitim kurumlannda g6rev yapan kadrolu
olretmenlerin mazerete ballr il igi ve illerarasr yer deligtirme iqlemleri, 17/04/2015 tarihli ve
29329 sayfi Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Elitim Bakanhlr ogretmen Atama ve yer
De[igtirme Ydnetmelili hiikiimleri dolrultusunda Bakanh$rmrzca yaprlan duyurular
gergevesinde yanyrl ve yaz tatillerinde alanlar bannda ilan edilen miinhal norm kadrolar ve
muhtemel bogalacak norm kadrolar iizerinden gergeklegtirilmektedir.

Yaprlan bu atama i$lemleri miinhal ve muhtemel boqalacak dgretmen norm kadrolarr
i.izerinden gergeklegtilinden, bagvuruda bulunan dlretmenlerimizin tamamrnrn m azerete balh
yer deligtirme istekleri karqrlanamamaktadrr.

Bu gergevede, mazeret atama ddnemlerinde il iginde mazercte ba[h olarak yer
degigtirmeleri yaprlamayan kadrolu dlretmenlerin iliniz e$itim kurumlannda alanlar itibalyla
olugan ihtiyaglar dikkate ahnarak elitim ve dlretim faaliyetlerini aksatmayacak gekilde
yaprlacak duyuru gergevesinde tercih ve hizmet puanr i.istiinliiliine gdre il iginde yer
defiqtirme iglemleri valiliklerce gergeklegtirilebilecektir.

Bu kapsamda yaprlacak mazerete baflr yer degigtirme iglemlerinden aile birliline
ba!h yer deligtirmelerde,

I -Biiyiikgehir Startisundek i i llerde:
a) O[retmenler; dncelikle eqinin g6,rev yaptrlr ilgede, bunun miimkiin olmamasr

durumunda ikamet edilen ilgede, bunun da miimkiin olmamasr ve dlretmenin istemesr
halinde ikamet adresine daha kolay ulagrm sallanabilen ilgede bulunan elitim kurumlanna,

b) Her ikisi de dlretmen olan eglerin bu b<jliimiin .,a', maddesi kapsamrnda yer
deligikliklerinin miimkiin olmamasr durumunda ve eqlerin de istemeleri halinde, her iki esin
de alanlarrnda <ilretmen ihtiyacrmn oldulu farkh bir ilgede bulunan elitim kurumlanna,

2- Biiyiikqehir Statiisiinde Olmayan illerde:
a) Egleriyle farkh ilgelerde g6rev yapan dgretmenler; eginin g6rev yaptrlr ilgede,

bunun miimkiin olmamasr durumunda ikamet adresinin bulundulu veya ikamet adresine daha
kolay ulaqrm sallanabilen ilgede bulunan efitim kurumlanna,

b) Egleriyle aym ilgede gd,rev yapan ancak aile birlili mazereti bulunan <ilretmenler;
eginin g6rev yaptrlr yerde bulunan elitim kurumlarrndan baglamak iizere buraya yakrn
yerlegim yerinde, bunun miimktin olmamasr durumunda ikamet adresinin bulundulu veya
ikamet adresine daha kolay ulagrm sallanabilen ilgede bulunan elitim kurumlanna,
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c) Her ikisi de dlretmen olan eqlerin bu bdliimiin "a'' ve "b" maddeleri kapsammda
yer deEilikliklerinin miimkiin olmamasr durumunda ve eqlerin de istemeleri halinde, her iki
eqin de alanlannda dlretmen ihtiyacrnrn oldulu farkh bir ilgeibeldelkdyde bulunan elitim
kurumlanna

yer deligtirmek iizere bagvuruda bulunabilecektir.

Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
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