
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


iI Milli Egitim Miidiirliigii 


Say! : 67496438-774.01-E.4493893 29.04.2015 
Konu: Aday Ogretmenlerin Performans 

degerlendirilmesi 

..... , ....................... OKULU MDnORLUGUNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel MUdiirliigUnUn, 
Aday Ogretmenlerin PerformansDegerlendirilmesi He ilgili 21104/2015 tarih 4248950 sayIll 
yazIlarl ile 17/04/2015 tarih ve 29329 saylh Resmi Gazetede YaYlmlanan Atama Yer 
Degi~tirme Yonetmeligi miidiirlUgUmiize ait http://mus.meb.goY.tr/web sayfasmda 
yaYlmlanml~tlr. 

Ekli yazl bakanhglmlz yazlSl ile Atama Yer Degi~tirme Yonetmeligi geregi, 2014 ve 
2015 Yllmda goreve ba~layan Aday Ogretmenlerin Performans Degerlendirilmesi i9in gerekli 
i~ ve i~lemlerin yapIlmasl hususunda; 

Makamlarmlzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim. 

~erifTURAN 

MUdUra. 
Milli Egitim ~ube MUdUrU 

EKLER: 
Yazl omegi (I-adet) 
Yonetmelik (9-sayfa) 

DAGITIM: 
TUm Okul ve Kurum MUdiirlUklerine 

Atatllrk Blv. 06648Klzllay/ANKARA Ayrmtlil bilgi i~in: Ad SOYAD Onvan 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) XXXXX XX 
e-posta: adsoyad@rneb.gov.tr Faks: (0312) XXX XX XX 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanll1l~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3484-18aa-3a40-96aO-ffbO kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 

MiLL} EGiTiM BAKANLIGI 


Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirliigii 


SaYI : 20299769/360/360/4248950 21104/2015 
Konu : Aday ogretrnenlerin performans 

degerlendirmeleri 

DAGITIM YERLERiNE 

llgi: 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayIlI Resrni Gazet~de yaYlrnlanan "Milll Egitirn Bakanhgl 
Atarna ve Yer Degi~tirrne Yonetmeligi" 

ilgi Yonetmeligin aday ogretmenlere ili~kin hiikiirnleri kapsarnmda a~aglda belirtilen i~ ve 
i~lernlerin sorurnlularca yerine getirilrnesi hususunda; 

a) iI rnilll egitirn rniidiirlillderi tarafrndan; 
I. Goreve ba~larna tarihi dikkate alrnrnakslzm 14/03/2014 tarihinden once atanan aday 
ogretmenlerin adayhk i~ ve i~lernlerinin 3010111995 tarih ve 2423 saylh Tebligler 
Dergisinde yaYllnlanan "Milli Egitim Bakanhgl Aday Memurlarm Y eti~tirilrnelerine 
ili~kin Yonetrnelik" hiikiimleri kapsarnmda yiiriitUlmesinin saglanmasl, 
~ ~---~-.--'~ 

2:---1-4jQ~/20JA~tarilii sonrasmda ilk defa atarnaSl yapdan tUrn aday ogretrnenlere 
degerlendirici olarak maarif miifetti~lerinin gorevlendirilrnesi, ~e~itli sebeplerIe maarif 
rniifetti~lerinin gorevlendirilernedigi durumlarda yerlerine yonetmelikte belirtilen usul 
ve esaslar ~er~evesinde goreviendirmelerin ger~ekle~tirilmesi ve ilgililere tebligi, 
3. Performans degerlendirme siirecinin ilgi Yonetrnelik hUkiimlerine uygun olarak, 
aday ogretrnenlerin gorev yaptlgl egitirn kururnIannda yUriitillrnesi ve sorunsuz 
~ekiide siirdiiriiIebilrnesi i~in gerekli her tUrIii tedbirin ahnmasl, 
11~e ~~giJim_rnii~iirliikleri tarafmdan; '~-....--". 

1. I141P3/2014 taril1inden sonra atanan aday ogretmenlerin bulundugu egitim 
kururniannaa~mtidiir ve/veya dam~rnan ogretmen bulunarnarnasl durumunda 
27/04/2015 tarihine kadar ilgi Yonetmelikte belirtilen usul ve esaslar ~er~evesinde 
gorevlendirmelerin ger~ekle~tirilmesi ve ilgililere tebligi, 
2. Performans degerlendirme siirecinin ilgi Yonetmelik hiikiimierine uygun olarak, 
aday ogretrnenierin gorev yaptlgl egitirn kururnlarmda, yiiriitillmesi ve sorunsuz 

'."''''L'-L~''''' siirdiiriilebilrnesi i~in gerekli her tiirIii tedbirin alrnrnasl, 

c) Egitirn kurumu miidiirliikleri tarafmdan; 


1. Aday ogretmenlerin gorev yapml~ oldugu egitirn kururnu miidiirii tarafmdan aday 
ogretmene 27/04/2015 tarihine kadar oncelikle aym ogretmenlik alamndan olrnak 
iizere ,egitirn kururnunda gorevli ogretrnenler arasmdan dam~rnan ogretmenin 
gorevlendirilrnesi ve ilgililere tebligi, 

, ~-,,' 

Ataturk Blv. 06648 KlzJlay/ANKARA AynntJh bilgi i,.in: Mehmet ARSLAN 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 260712607 
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2. Egitim kurumunda dam~man ogretmen olarak gorevlendirilecek ogretmenin 
bulunamamasl halinde 24/04/2015 tarihine kadar durumun ilye milli egitim 
mudurlugOne bildirilmesy~';" 

3. Performans degerlendirme sfirecinin aday ogretmenin gorev yaptIgl egitinf' 
kurumunda sorunsuz ~ekilde yUrOtfilebilmesi iyin gerekli her tOrlfi tedbirin almmmn, 

y) Degerlendirici olarak gorevlendirilenler tarafindan, 
1. ilgi Yonetmelige ekli (Ek-3) performans degerlendirme formunun aday ogretmene 
uygun olan klsmmda (KIslm A, Klslm B, KIsim C) yer alan mesleki olyUtler He 
performans kriterleri yeryevesinde aday ogretmenle bir araya gelinerek performans 
degerlendirme sOrecinin planlanmasl ve surecinin bu dogrultuda yurOtUl~,@~", 
2. 14/03/2014 - 05/02/2015 tarihleri arasmda ilk atamaSI yapIlan aday 6gretmenlerin, 
ilgi Yonetmeligin geyici 6 mCI maddesi hukumleri dogrultusunda; birinci performans 
degerlendirmelerinin 15/05/2015 t::rrihine, ikinci performans degerlendirmelerinin ise 
12/06/201~ tarihine karlar yapIlmasl, 
3.~'figrYonetmeligin geyici 6 mCI maddesi kapsammda olup 17/0412015-12/06/2015 
tarihleri arasmda beIge ile ispatl mfimkfin kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle 
gorevde bulunamayanlarm performans degerlendirmelerinin, mazeretlerinin sona 
ermesinin ardmdan performans degerlendirmesi yapllabilecek ilk egitim ogretim 
doneminde aym usul ve esaslara gore geryekle§tirilmesi, 
4. 05102/2015 tarihinden soma ilk atamasl yapllan aday ogretmenlerin 
performanslanmn ilgi Yonetmeligin 16 mCI maddesi kapsammda birinci performans 
degerlendirmelerinin 12/06/2015 tarihine kadar yapllmasl, ikinci ve Uyfincu 
degerlendirmelerinin ise takip eden donemde Bakanhkya belirlenecek tarihlerde 

" 	 geryekle~tirilmesi, 


gerekmektedir. 


Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Doy. Dr. Ali YILMAZ 

Bakan a. 


Genel Mudur V. 


DAGITIM: 
B Planl 

Aynntlh bilgi iyin: Mehmet ARSLANAtatiirk Blv. 06648 Klzilay/ANKARA 
E1ektronikAg: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 260712607 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) 425 3094 

Bu cvrak gUvcnli eleklronik imza ile imzalanml'lbr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6b7a-9a78-3f6d-a5eO-91e3 kodu ile teyit edilebilir. 
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17 Nisan 2015 CUMA Resmi Gazefe SaYI:29329 

YONETMELiK 

Milli Egitim Bakanhgmdan: 


MaLi EGiTiM BAKANLIGI OGRETMEN ATAMA 

VE YER DEGi$TiRME YONETMELiGi 


BiRiNci BOLUM 

Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 


Ama~ 

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaCI, egitim-ogretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir ~ekilde 

ytiriitUlebilmesi it;:in aday ogretmenlige ve 5gretmenlige yapiiacak atamalar He 5gretmenlerin yer degi~tirmelerine 
ili~kin usul ve esaslarl dtizenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Y5netmelik, Milli Egitim Bakanhgma bagh resmi egitim kurumlanna aday ogretmen ve 

ogretmen olarak atanacaklar ile haIihazrrda bu egitim kurumlarlllda gorev yapan aday ogretmen ve 5gretmenleri 
kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 141711965 tarihli ve 657 saYllI Devlet Memurlan Kanunu, 14/611973 tarihli 

ve 1739 say III Milli Egitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 saylh Milli Egitim Bakanilgmlll Te~kilat ve 
G5revleri Hakkmda Kanun HUkmilnde Karamame ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 saytll BakarIlar Kurulu Karanyla 
ytirilrliige konulan Devlet Memurlarmm Yer Degi~tirrne Suretiyle Atanmalanna lli~kin Y5netmelik htikiimlerine 
dayanJlarak hazlrlanml!?tlr. 

Tammlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yonetmelikte get;:en; 
a) Aday'ogretmen: Ogretmenlikte adayhgl daha 5nce kaldJf1Imaml~ olanlardan ogretmenlige ilk defa atama 

suretiyle atananlarl, 
b) Adayhk silreci: Adayhk sUresinin tamaml veya bir ktsmlyla ilgili olarak b~langlcllldan sonut;:lanmcaya 

kadar yapiian performans degerlendirrnesi, smav ve sonrasma ili~kin uygulamalar dizisini, 
c) Alan: Bakanhk tarafmdan belirlenen ve aday 5gretmen ve ogretmenlerin mezun olduklarl yiiksekogretim 

programma bagh olarak atanabilecekleri alanlarl, 
t;:) Alan degi~ikligi: 0gretmenlerin, Bakanhkt;:a belirlenen ve mezun olduklarl yilksek5gretim programma bagh 

olarak atanabilecekleri b~ka alanlara get;:i~lerini, 
d) Bakan: Milli Egitim Bakaruru, 
e) Bakanhk: Milll Egitim Bakanhgml, 
f) Dalll~man ogretmen: Aday 5gretmene adayhk sl1recinde danl~manhk yapacak ogretmeni, 
g) Degerlendirme: 0gretmenlerin Ek·3 Perforrnans Degerlendirme Formunda yer alan kriterlere gore saYlsal 

degerlerle olt;:tiIerek b~an dtizeyJerinin belirienmesini, 
g) Ders YIlt: Derslerin ba~Jadlgl tarihten kesildigi tarihe kadar get;:en silreyi, 
h) Donem: Ders ytImm b~ladlgl tarihten yarlyll tatiline, yarlytI tatilinin bitiminden ders kesimine kadar get;:en 

stireyi, 
I) Egitim kurumu: Bakanhga bagh her derece ve tUrdeki orgiln ve yaygm egitim faaliyetlerinin ytiriitl1ldtigii 

kurumlar He bu kurumlarda yUriitl1len egitim-ogretim etkinlikleri it;:in program hazrrlama, egitim arat;:-gereci tiretme, 
inceleme, degerlendirme, ogrenci ve ogrenci adaylanna uygulanacak set;:me ve/veya yarl~ma smavlan it;:in gerekli i~ 
ve i~Jemleri yilriitme, rehberlik ve sosyal hizmetler verrne yoluyla yardimci ve destek olan kurumlarl, 

i) Egitim kurumu yoneticisi: Bakanhga bagh her derece ve tilrdeki orgUn ve yaygm egitim kurumlarmda 
mtidUr, mildiir ba~yardimcisl ve mUdUr yardimcisl gorevlerini 657 saylh Kanunun 88 inci ve 652 saYlh Kanun 
HUkmUnde Karamamenin 37 nci maddelerine gore ikinci gorev kapsammda yUriitenleri, 

j) Hizmet alanl: Bu Y5netmelik hUkUmlerinin uygulanmaslllda her derece ve tUrdeki egitirn kurumlanrun 
grupiandmlmaslyla olu;;turulan alanlarl, 

k) Hizmet bolgesi: Cografi durum, ekonomik ve sosyal yonden geli~mi~lik dtizeyi, ula~lm ~artlan ile hizmet 
gereklerinin kar~llanmasl yonUnden birbirine benzerlik gosteren ve Ek-l Hizmet BoJgeleri Qizelgesinde belirtilenlerin 
gruplandmlmaslyla olu~turulan bOlgeieri, .p-~ 

I) Hizmet puanl: Hizmet alanlarl baklmllldan bu Yonetmelikte befl;lenen puanlardan gorev yaptlan her bir 
hizmet alan! it;:in ongoriilen puanm 0 hizmet alanmdaki t;:ah~ma silresi ile" t;:arplml sonucu elde edilen degerlerin 
toplamllll, 

m) Hizmet silresi: Atama veya yer de~i~tinnede esas alman ve, ne ~ekilde hesapJanacagl bu Yonetmelikte 
dUzenlenen ~ah~ma sUresini, 
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n) ikinci g6rev: 657 saYlh Devlet MemurIan Kanununun 88 inci maddesi ve 652 saYlh MiII1 Egitim 
Bakanhgmm Te~kilat ve G6revleri Hakkmda Kanun HUkmiinde Kararnarnenin 37 nei maddesine g6re yapdan yOnetici 
g6revlendirmesini, 

0) KPSS: Ogretmenlik iyin yaptJan Kamu Personel Seyme Smavllll, 


6) Norm kadro: Milli Egitim Bakanltgma baglt her derece ve tiirdeki resm1 egitim kurumlarmda alanlar 

itibanyla bulunmast gereken 6gretmen saYISllll, 

p) Ogretim Yilt: Ders ytlllllll b~ladlgl tarihten ertesi ders Yllmm ba~ladlgl tarihe kadar geyen silreyi, 
r) Ogretmen: Bakanhga bagh her derece ve tiirdeki 6rgiin ve yaygm egitim kurumlan ile kurs ve seminerlerde 

egitim-ogretim hizmetlerini yllriitmek iizere ilgili ~evzuatI yeryevesinde 6gretmen kadrosuna atananlan, 
s) Ogretmenlik meslegi genel yeterlikleri: Ogretmenlik meslegini etkili ve verimli biyimde yerine getirebilmek 

iyin sahip olunmasl gereken genel bHgi, beceri, tIttItm ve degerIeri, 

~) Ozel 6gretim kururnlarl: 8/212007 tarihli ve 5580 saytll Ozel Ogretim Kururnlarl Kanunu kapsammda 
faaliyet g6steren her tiirIii egitim kurumunu, 

t) Pedagojik formasyon: Milli Egitim Bakanhgl He YUksekogretim Kurulu i~birligi yeryevesinde aytlan ve 
ogretmenlik meslegine yonelik derslerin yer aldlgl prograrru, 

u) Performans: Aday 6gretmenin g6rev ve sorumluluklarl, atandlgl egitim kurumunun ozellikleri ve Milli 
Egitim Bakanhglllca belirlenen Ogretmenlik Meslegi Genel Yeterlikleri yeryevesinde ol~~tItrulmu~ mesleki olyiitler 
baglammda gosterilen b~arl dUzeyini, 

U) Smav: Aday ogretmenlere uygulanacak yazdi veya yazdi ve s6zlil smaVI, 

v) Yer degi~tirme: Ogretmenlerin, bu Yonetmelikle belirlenen usul ve esaslar yeryevesinde gorev yerlerinin 


degi~tirihnesi suretiyle yapdan atamaYI, 

y) Yt1: Goreve b~lama tarihine gore geyen on iki ayhk sllreyi, 
z) Zorunlu yah~ma yUkllmHllUgU: Ogretmenlerin, bu Yonetmelikle belirlenen hizmet bolgelerinin dordUncii, 

be~inci ve altmci hizmet alaniannda bu Yonetmelikte belirtilen sllrelerde zorunlu olarak yah~malanm, 


ifade eder. 


OONct BOLUM 

Ogretmen Atamalan 


Atama ~artlan 


MADDE 5 - (1) Ogretmenlik meslegine aday ogretmen olarak girilir. 

(2) Aday 6gretmenlige/ogretmenlige atanacaklarda, 657 saYlh Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel 

~artlann yanlllda ~agldaki ozel ~artlar aranlr; 
a) Mezun olunan yllksekogretim programmm, Bakanhgm ogretmenlige atanacaklarm tespitine ili~kin kararma 

gore atama yapdacak alana uygun oimasl, 
b) Ogretmenlige kaynak te~kil eden yUksekogretim programlarmdan mezun olanlarm ihtiyaci ka~llamadlgl 

alanlara atanacaklar hariy olmak Uzere, Bakanhkya uygun gOriilen pedagojik formasyon egitiminin b~anyla 

tamamlanml~ olmasl, 
c) Yurt dl~mdaki ytiksekijgretim kurumlarmdan mezun olaniarm, Yllksekogretim Kurulu Ba~kanhgmca 

yiiksekijgrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt iyindeki yllksekogretim kururnlarma veya 

programlarma denkliginin kabul edilmii? oimasl, 
y) ilk atama kapsammda atanacaklarm, KPSS'den atanacaklarl a1anlar iyin belirienen taban puan ve iizerinde 

puan alml~ olmalarl, 
d) Devlet memurlugundan veya 6gretmenlik mesleginden ylkardmaYI gerektiren bir ceza ahnmaml~ olmasl. 
Atama usulleri 
MADDE 6 - (l) Ogretmen kadrolarma atama usulleri ~unlardlf: 

(a)1IKiitama;----~__ ~__~---------··~~···~-~~~., 

(~ br¥~Ill<le~~atE}l~ve kururnlru:~Il,liLYj:J1iden~atam~' 
"e}I\1mlS.PO~c~IiJJ11~atamasl,~~~j 
\~TEngellilerrn..atamasl.------ . ... ___ -~--~~--~-~--.-.,----~-~.. ~-~ -~ .~~._.~. 

~__ ~_(i)Ba~vul;l~da;ilk at~a,~;e;denatama veya kurumlar araSl yenidenatairiirusullerinaen yalllJ;z:.cabiriterclh, 
C~_edilebilir.___-~'---

ilk atama 
MADDE 7 - (1) Ogretmenlikte adayhgl daha once kaldlfllmaml~ olanlardan 5 inci maddede belirtilen atama 

~artlanm ~lyanlar, aday ogretmenlige atanmak Uzere ilk atama kapsammda b~vurabmr. 
(2) Aday veya asll Devlet memuru olarak hillen Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu~lartnda gorev 

yapanlar, Devlet memuru olarak gorev yapmakta iken kendi istekleriyle bu gorevlerinden aynlanlar He aday 
ogretmenlik veya aday memurluk doneminde b~arlslz olmalan nedeniyle gorevine son verilenler, 5 inci maddede 
belirtilen atarna ~artlartnl ta~lmalan kaydlyla ilk atama kapsammda ba~vuruda bulunabilir. 

(3) Ogretmenlikte adayhgl daha once kaldlfllml~ olanlardan yeniden atama ve kurumlar araSl yeniden atama 
yoluyla ogretmeniige atanabilme niteliklerini ~Iyanlar, istemeleri Mlinde ilk atama kapsamtnda da ba~urUda 
bulunabilir. 
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Yeniden atama ve kurumlar aras) yeniden atama 
MADDE 8 - (1) Devlet memurlugundan aynlmt~ olanlar, daha t>nce egitim ve t>gretim hizmetleri stmfma 

dlliil t>gretmen unvanh kadroda adaylIklarmm kaldInlmt~ olmast ~art:tyla, t>gretmen olarak atanmak iizere yeniden 
atama kapsammda ba~vurabi1ir. 

(2) Devlet iiniversitelerinde en az iki yI! ogretim Oyesi, ogretim gt>revlisi, okutman, ar~tInna gorevlisi ve 
uzman olarak gt>rev yapttktan sonra bu gorevlerden aynlanlar, mezun olduklart alanlarm Bakanhgm t>gretmenlige 

atanacaklarm tespitine ili~kin karanna gore atama yapdacak alana uygun olmast ~arttyla, ogretmen olarak atanmak 
iizere yeniden atama kapsammda b~vurabilir. 

(3) Kamu kurum ve kurul~larmda hIDen gorev yapmakta olanlar, daha once egitim ve ogretim hizmetleri 
stmfina dlliil ogretmen unvanh kadroda adayhklarmm kald1fllmt~ olmast ~arttyla, ogretmen olarak atanmak iizere 
kurumlar arast yeniden atama kapsammda ba~vurabilir. 

(4) Deviet iiniversitelerinde hIDen gorev yapmakta olanlardan en az iki yd ogretim uyesi, ogretim gorevlisi, 
okutman, ~tlnna gorevlisi ve uzman olarak gorev yapml~ olanlar, mezun olduklan alanlann Bakanhgm 
ogretmenlige atanacaklarm tespitine ili~kin kararma gore atama yaptlacak alana uygun olmast ~art:tyla, ogretmen 
olarak atanmak iizere kuruntiar aras! yeniden atama kapsammda b~vurabilir. 

Milli sporcularm atamaSI 
MADDE 9 - (1) Mill! sporculardan; 
a) Olimpiyat Oyunlan, Parolimpik Oyunlar!, Diinya Universitelerarasl Spor OyunIar! (Universiade), Akdeniz 

Oyunlarl He Diinya Askeri Oyunlannda bireysel veya taklm halinde yarl§malarda ilk ii~ dereceye girenler, 
b) Ulusiararasl Olimpiyat Komitesinin tanldlgl spor dallarmm buyiikler, gen~ler veya timitler kategorilerinde 

Dfinya veya Avrupa ~ampiyonalarl ile Uiusiararasl Asker! Sparlar Konseyince yaptlan Dfinya veya Avrupa 
~ampiyonalannda ilk ii~ dereceye girenler, 

c) Bu ftkranm (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yart~malarm taktm sporlarmda en az on kez Ulkemizi temsil 
ederek mill! sporcu belgesi almt~ olanlar, 

ogretmenlik i~in aranan genel ve ozel ~artlart tat;!lmalan kaydlyla, 5 inci maddenin ikinci ftkrasmm (~) 

bendinde t>ngt>rillen smav ~artt aranmakslZIn beden egitimi alanmda aday t>gretmenlige atanmak iizere ba~vuruda 
bulunabilir. Bu kapsamda yapllacak atamalar, Gen~lik ve Spor Bakanhgl He koordine kurulmak suretiyle yaplhr. 

Engellilerin atamas) 
MADDE 10 ~ (1) Gorevini devamh yapmasma engel olabilecek aktl hastabgl bulunanlar hari~ oimak Ozere, 

engellilerin ogretmenlige atamalarl, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 saytb Bakanlar Kurulu Karunyla yOrilrliige konulan 
EngeUi Kamu Personel Seyme Smavi ve Engellilerin Devlet Memurluguna Ahnmalarl Hakkmda Yonetmelik 
hUkiimleri yeryevesinde yaplhr. 

(2) Bu madde kapsammda ogretmenlige atanacaklarm; ogrenim durumu yt>niinden mezuniyetinin atanacagl 
alan t>gretmenligine uygun Olmasl ve egitim fakUlteleri dt§mdaki yiiksekt>gretim kurumlanndan mezun olanlarm 
Bakanhkya uygun gt>rUlen pedagojik fonnasyon egitimi programml b~anyla tamamlanml~ olmasI, yurt dl~mdaki 
yfiksekogretim kururnlarmdan mezun olanlarm ise yiiksekogrenimlerinin ve pedagojik fonnasyon belgelerinin yurt 
iyindeki yoksekogretim kurumlarma veya programlarma denkliginin yapllml§ olmasl gerekir. 

(3) Engelli adaylann" 30/3/2013 tarihli ve 28603 say til Resmi Gazete'de yaYlmlanan Oziirliiliik Ol~iitii, 
Sirufiandinnast ve OZiirliilere Verilecek Saghk Kurulu Raporlarl Hakkmda Yonetmelikte belirtilen saghk 
kurumlanndan rupor almalan ve engellilik durumlarmm b~vurduklan alan itibarlyla ogretmenlik yapmaya elveri~li 
olmast gerekir. 

(4) Bakanhga atama izni verilen kadro saYISl He smITh olmak fizere, illere ve alanlara gore atama yapllacak 
engelli ogretmen saYllan, ihtiya~ ve kadro durumu goz ononde bulundurularak Bakanhklta belirlenir. 

Kontenjanlann belirlenm esi 
MADDE 11- (I) Atama izni verilen ogretmen kadrolarmm en fazla %1 'i yeniden atama ve kurumlar arast 

yeniden atamada kul1amhr. 
(2) Yeniden atama ve kururnlar arasl yeniden atama iyin aynhm kontenjanm d1§mda kalan kadrolar ilk atama 

iyin kullanthr. Beden egitimi ogretmenligine ilk atama kapsammda ayrdan kontenjanm en fazla %1O'u mill! 
sporcularm atamalarmda kul1anlhr. 

(3) il mill! egitim miidiirlOkleri Bakanhkya tahsis edilen kontenjanlan, alanlar itibarlyla ogretmen ihtiyacma 
gore altmct hizmet alanmdaki egitim kurumlarmdan b~lamak suretiyle dagtttr ve Bakanhga bildirir. 

(4) Atama usullerine ve alanlara gore belirlenen kontenjandan daha az saytda b~vuru olmasl durumunda artan 
kontenjan" ogretmen ihtiyacl yeryevesinde diger atama usullerine ve alanlara aktartlabilir. 

Duyuru, ba~vuru ve tercihler 
MADDE 12- (I) Aday ogretmenlige atanacaklar, bu Yonetmelikte ve Bakanltkya yaptlan duyuruda belirlenen 

§artJan t~lmalarl kaydtyla, alanlar itibarlyla b~vuranlar arasmdan KPSS smav sonultlarma gore belirlenir. 
(2) 11k atama yoluyla aday ogretmenlige ve ogretmenlige atama duyurusu Bakanilgm internet sitesinde yaplhr. 

Duyuruda; aday ogretmenlige/ogretmenlige ba~vuracaklarda aranacak ~artlar ve istenecek belgeJer, atama usullerine 
gore alanlar itibartyla belirlenen kontenjan, aday ogretmenlige/ogretmenlige atamaya esas almacak puan tUrieri ve 
tahan puanlar, b~vuru yeri ve sUresi He ba~uru ve atamaya ili~in diger hususlara yer verilir. 
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(3) Ba!jvurular, elektronik ortamda yapIllr ve ba!jVUfU I)aktlsl, istenen belgelerJe birlikte il veya ilye mill'i egitim 
mfidiirlilklerinde olu:;;turulacak ba~vuru biirolarma onaylatlhr. Yapdan inceleme sonucunda hatah veya eksik oldugu 
goriilen ba~vurular ilgili milli egitim mUdiirliiklerince reddedilir. Posta He yaptlan ba~vurular degerlendirmeye 
ahnmaz. 

(4) Aday ogretmenlige/ogretmenlige atanma isteiinde bulunan adaylar en fazla 40 terdhte bulunabilir. 
Adaylar ba~vurularmda, tercihleri dl~ma atanmaYl kabul edip etmediklerini de beIirtir. Terdhleri dl~mda atanmaYl 
kabul etmedigini beyan eden adaylarm tercihlerine yerle~tirilemedikIeri takdirde atamasl yaptlmaz. 

(5) Ba!jvurularm, ba!jvurunun yaptldlgI giin ya da ba!jvurunun son giinune rastIayan giin hariy bir sonraki giin 
mesai saatleri iyinde ba~vuru biirolanna onaylattlmasl zorunludur. Bu siire iyerisinde onaylatIlmayan ba!jvurular 
gegersiz saydlr. Bu durumdaki adaylar, yeniden ba~vuru yaparak ba!jvuru suresi iyerisinde ba!jvurularlm onaylatlr. 

(6) Ogrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalmzca birisi iyin ba~vuruda bulunabiIir. 
(7) Ogretmenlikten aynlml~ olanlar; 

a) Bakanhkya en son duzenlenen atama karamamelerinde belirtilen alana, 

b) Ogrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanhkya en son dtizenlenen karamamelerinde iki alan 


yazdi olanlar, bu alanlardan yalmzca ogrenimleri itibanyla atanabilecekleri alana, 

c) Uygulamadan kaldmlan alamn ogretmenleri, ogrenimleri itibarlyla atanabilecekleri alana, 

yeniden atanmak Uzere ba~vuruda bulunabilir. 

(8) Adaylar ba!jvuru i~lernlerini ~ahsen yapabilecekleri gibi noter araclhglyla vekillet verdikIeri ki~ilere de 

yapttrabilir. 
Atamalar 
MADDE 13 - (1) 1lk atama kapsammda aday ogretmenlige/ogretmenlige yaptlacak atamalar, KPSS puan 

I1stiinll1gUne gore terdhler de dikkate ahnarak Han edilen kontenjanlar dahiIinde elektronik ortamda geryekIe~tirilir. 
Puan e~itligi hillinde atanacak aday bilgisayar kurasl He belirlenir. 

(2) Yeniden atama ve kurumlar arasl yeniden atamalar, 657 saYlh Kanunun 4 I1ncU maddesinin birinci 
ftkrasmm (A) bendi kapsammda 5gretmen olarak gorev yapmakta iken temel askerlik egitimlerini mUteakip, Bakanhk 
emrinde 5gretmen olarak goreviendirilen 1111 saYlh Kanuna tdbi yuktimHilerin askerlik ~ubesinden sevk tarihinden 
itibaren ba!jlayan hizmet sl1releri d§hil oImak Uzere Bakanhk ve diger kamu kurum ve kurulu~larmda geyen 
ogretmenlik sureleri He devlet universitelerinde i:lgretim Uyesi, 5gretim gorevlisi, okutman, ara~tlrma g5revlisi ve 
uzman olarak geyirilen hizmet sUreleri toplamt fazla olandan ba!jlamak Uzere, tercihler de dikkate almarak Han edilen 
kontenjan slmrhhgmda elektronik ortamda yaplhr. Bu siirelerin e§itligi Mlinde diger unvanlarda devlet memuru olarak 
geyen hizmet siiresi fazla olanm atamasl yaplhr; e~itIigin devaml Mlinde ise atanacak aday bilgisayar kurasl He 
belirlenir. 

(3) Mill! sporculann atamalart, ilgili mevzuatma gore Genylik ve Spor Bakanltgmca belirlenen slralamaya 
gore yaplhr. 

(4) Engellilerin atamalarl, ilgili mevzuatma g5re yaptlan smavda alman puan ustl1nlugline gore adaylarm 
tercihleri de dikkate almarak yaplltr. Puan e~itligi Mlinde atanacak aday bilgisayar kurasl He belirlenir. 

Tebligat ve goreve ba~latma i~lemleri 
MADDE 14 - (1) Atamalar, yapddlgt tarihten itibaren Bakanhk intemet sitesinde duyurulur. Tebligat, adaym 

ba~vurusunda belirttigi elektronik adrese yaplhr. Tebligat, adaym elektronik adresine ula~lgl tarihi izleyen be~inci 
gUnun sonunda yaptlml~ saydlr. Adaylar, tebligattn yaptImI~ sayddlgl tarihten itibaren 657 saYlh Kanunun 62 nd ve 
63 lincii maddelerinde belirtilen sUrelerde goreve ba!jlamak zorundadlr. 

(2) GHreve b~lamak Uzere atandtklart il mill! egitim mUdiirlUgiine ba~vuran adaylardan kimlik, adli sicil ve 
adli sici! ar~iv kaydl ve askerlik durumu beyaniarl dl~mda duyuruda belirtilen diger belgeleri eksiksiz ve uygun olanlar 
g5reve ba~latlltr. Beyanlart, ilgili kamu kurum ve kurulu~larmdan dogrulanmayanlar He kendHerinden alman bilgi ve 
belgelerde atamaya engel hiili oldugu tespit edilenler goreve ba!jlatllmaz; goreve ba!jlatlImasmda tereddUde dU~t1lenler 
ise degerlendirilmek tlzere Bakanhga bildirilir. 

(3) Yasal stlrelerde goreve ba~lamayaniar ile beyanian ilgili kamu kurum ve kuruIu~larmdan 

dogrulanmayanlarm atamalarl iptal edilir. Yasal sUre iyinde goreve ba~lamadlgl iyll atamasl iptal ediIenler, atama 
tarihinden itibaren bir ytl stlreyle yeniden ogretmenlige atanamaz. 

,_[" U?uNCU BodjM~--LI 
LA_d~yj!gretmenlik i~leJnleri~_j 

Adayhk i~lemleri 
MADDE 15 - (1) Aday ogretmenier, en az bir yd fiiIen yall~mak ve performans degerlendirmesine gore 

ba~arlh olmak ~artlartnI saglamak kaydlyla, Bakanhkya yapllacak yaztli veya yazllt ve sOzlU stnava girmeye hak 
kazanlr. 

(2) Aday ogretmenlerin; atama ve intibak i~lemleri Insan KaynakIarl Gene! MUdtlrlUgu, ~~s 
degerlendirmeleri, adayltk donemindeki egitimleri He yazdi ve s5zlu stnavlarma ili~kin i~ ve i~lemlerJ2gretl!l~rt 

C!:-l!irme ve GeIi:?tirme Genet MtldU:li.igU kODrdineS1~~~~tI1fUr-::7 
L--Ferf(lrmans-deger-lendirmesl-~-~.~~ 
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MADDE 16 - (1) Aday ogretmenler, gorev yaptlgl egitim kurumunda ve egitim ortarnmda bu Yonetmeligin 
ekinde yer alan Ek-3 Performans Degerlendirme Formu ilzerinden, goreve b~ladlgl,Alk~donemde-b~ rtakipeaeifl 
qonemdeiSeiki defa O1makuzer~degerlendiriciler tarafmdan toplarnda iI'Y defa degefleiiilmIirJDegerreiliIiriCiler; iI 7 
E~n.legif~~~mudilrun:~.g~e~e~ii'irec~arlf m~ett~i~~ay ogretillen!n~§~Ei~!~~~~~t~,-~r.Iiffi~_n:~~Jii ~f 
egItim=kurumu mildurunun ~ gorevlendlr<iIgl danl~man ogretmenden olu~ur. Degerlendmcller blttlen fazIa actay 
bgretfi1eiiinperrOrillanSiiUaegerfendire15i1ir;ancak,-ayrtTClegeneifdiriCI bir<len fazla slfatla aym aday ogretmenin 
performansml degerlendiremez. 

(2) ilk degerlendirme aday ogretmenin gorev yaptJgl egitim kurumunda egitim kurumu miidilrU ve dam~man 
ogretmen tarafmdan bireysel olarak ayn ayn yapillr. tkinci degerIendirme aym ~ekilde, iI'Yilncii degerlendirme ise 
!llaartfii.illfettl~f,egrtlm kiifnmu-ffiUdilru-ve\la:n~man-(}gFetmen tarann,Iiin ayrIT6rmliirmlJIreyseI olar~dORIUfulmasl 
r~!aradaYI'!e!!!rr-~--~··-·-~·----~-·-··-~----~- -~-·-~7·-··-·-·~·------···-·-·· .-.~ ... j 

, (3) Performans degerIendirmesi, bir donemde en az iki ay fiilen ogretmenlik gorevi yapan aday ogretmenler 
hakkmda uygulanlr. 657 sayill Kanun ve diger kanunlar uyarmca ayhkslz izin almak suretiyle ge'Yirilen silreler, her 
Wrlll kanuni izin ve saghk rap orlan ile fiilen ogretmenlik gllrevi dl~mdaki ge'Yici gllrevlendirmelerde ge'Yen silreler bir 
donemde iki ay fiHen ogretmenlik gorevi yapma silresinden saYllmaz. 

(4) U'Yilncii flkrada belirtilen nedenlerle performans degerlendirmesi i'Yin ongllrUlen asgari 'Yah~ma silresinden 
daha az sUre gorevde bulunanlarm degerlendirmeleri takip eden donemde/donemlerde yaplhr. 

(5) Degerlendiricilerden biri ya da birden fazlasmm bulunmadlgl hallerde; 
a) Maarif mUfetti~i yerine iI mill1 egitim mUdUrU tarafmdan, iI milI1 egitim mUdUr yardUlJ.Cllarl, i1fYe mill! 

egitim mUdUrleri, iI ve il'Ye mill! egitim ~ube mUdUrleri ve ~ahsa bagh egitim uzmanlan, 
b) Egitim kurumu m{ldUJii yerine il'Ye milli egitim mildiirU tarafmdan, il'Ye milli egitim mUdUrlilgUne bagh 

diger egitim kurumlarl yoneticiJeri, 
c) Danl~man ogretmenin yerine egitim kurumu mUdiirU tarafmdan egitim kurumundaki diger ogretmenler, 

egitim kurumunda danl~man ogretmen olarak gllrevlendirilecek ogretmen bulunmarnasl halinde ise il'Ye mill1 egitim 
miidUrU tarafmdan aym il'Yede gorev yapan diger ogretmenler, 

arasilldan res en gorevlendirme yapilif. 
(6) Bir donemde kesintisiz iki ayl ge'Yen rapor veya izin kullanma gibi hallerden dolaYI degerlendirme 

yaparnayacaklar He olUm, devlet memurlugundan 'Ylkardma, istifa, gorevden uzakla~tIr1lma, yer degi~tirme ve benzeri 
nedenlerle degerlendirme yaparnayacaklaTm yerine be~inci flkradaki usulle gorevlendirme yaplhr. 

(7) Tarnarnlanml~ degerlendinneler hari'Y ohnak ilzere, olilm, devlet memurlugundan 'Ylkarilma ve istifa 
dI~llldaki sebeplerle gorevlerinden aynlan degerIendiriciler, varsa performans degerlendirmeye ili~kin biJgi ve 
belgeleri, siire'Yte degerlendirilmek ilzere yerlerine gorevlendirilenlere ula~tIrmasl i'Yin egitim kurumu mUdilrUne 
tutanakla tesJim eder. 

(8) Aday ogretmenlerin; bo~anmli? olsalar dahi e~leri, ikinci derec~ye kadar (bu derece diihil) kan ve kaYIll 
hlslmlan ve evlathklart degerlendirici olarak gllrevlendirilemez. 

(9) Birinci, ikinci ve U'YUncu degerJendirme puanlarl; her bir degerJendirme i'Yin degerlendiricilerin vermi~ 
oldugu puanlarm aritmetik ortalarnasl almarak ayn ayn belirlenir. Nihai performans degerlendirme puanillm 
belirlenmesinde; birinci degerlendirme sonucunun yilzde onu, ikinci degerlendirme sonucunun yllzde otuzu, U'YUncu 
degerlendirme sonucunun ise yUzde altml~l dikkate alIlllr. BU'Yuklu puanlar bir Ust tam puana tarnarnlanlr. Nihai 
performans degerlendirme puanl yUz ilzerinden en az elli ve iizerinde olan aday Ogretmenler performans 
degerlendirmesinde ba~ardl saYlhr ve smava ginn eye hak kaza1l1r. 

(10) Performans degerlendirmesinde b~anh olarnayan aday ogretmenler, aday ogretmen unvanllli kaybeder ve 
memuriyetle ili~ikleri kesiIir. Ancak bunlardan aday Ogretmenlige ba~larnadan once i1gili mevzuatma gore devlet 
memurlugunda adayhklan kaldmlarak aS11 memurluga atanml~ olanlar, Bakanhkta kazanllml~ hak ayhk derecelerine 
uygun memur kadrolarilla atanlf. Ba~arlslz olan aday ogretmenlerin ba~anslzbga neden olan durumlarl 
degerlendiriciler tarafmdan belgelendirilir. 

Performans degerlendirme sonu~larma itiraz 
MADDE 17 - (1) Birinci, ikinci ve U'YOOcu performans degerlendirme sonucuna, sonucun aday ogretmene 

tebliginden itibaren be~ i~ gilnii i'Yerisinde il milli egitim mUdUrlilgooe itiraz edilebilir. 
(2) itirazlarl degerlendirmek arnaclyla iI milli egitim miidUrlUgoode iI mill! egitim mudUrUnUn veya 

gorev!endirecegi il mim egitim miidUr yardlmcIslmn b~kanhglllda, il milli egitirn miidUrU tarafmdan resen 
gorevlendirilecek bir il'Ye mill! egitim mildUru, iI mill! egitim rnUdUrIUgOOden bir ~ube mUdUrU, i1'Ye milli egitim 
miidUrIOgOOden bir ~ube mUdUrll ve bir okul mUdiirUnden olu~an Performans Degerlendirme itiraz Komisyonu 
kurulur. Komisyona aYlll usulle birer yedek Uye belirlenir. Kararlar oy 'Yok1uguyla ahlllr. Oylann e~it olmasl halinde 
~kanlll tarafl 'Yogunluk saydlr. itirazlar komisyon tarafmdan on i~ gilnil i'Yerisinde degerlendirilir ve ilgiliye teblig 
edilir. 

Performans degerJendirme slirecinde gOrev ve sorumJu\ukJar 
MADDE 18 - (1) Egitim kurumu mlidilril, birinci, ikinci ve ilyUncii degerlendirmeler ile nihai performans 

degerlendirme sonucunu be~ i~ gOOu i'Yerisinde aday ogretmene teblig eder ve iI milli egitim mUdUrli.igiine bildirir. 11 
millt egitim mildiirlilgii, performans degerlendirmesi sonucunda ba~ardl ve ba~arlslz olanlann listelerini Ogretmen 
Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MUdUrlilgUne bildirir. 
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(2) 11 ve ilge milI1 egitim mlidUrleri,. gorev alanlarmdaki egitim kurumlarmda performans degerlendirme 
sUrecinin sagbkh olarak yUrUtUlebilmesi igin gerekli tedbirleri abr. 

(3) Maarif mtifetti~i, aday 6gretmenin egitim kurumundaki galt~malannt mesleki olgtitler baglammda 
gozlemler ve kendisine rehberlik eder. Maarif mUfetti~i, rehberlik, gozlem ve incelemeleri dogrultusunda Ek-3 'te yer 
alan Formu tig ntisha olarak doldurur. Forroun bir 6megini muhafaza eder, bir omegini aday ogretmene diger bir 
6megini ise aday ogretmenin gorev yaprm~ oldugu egitim kurumu mtidtirltigtine tesUm eder. 

(4) Egitim kurumu mo.do.rU; 
a) Aday ogretmenin goreve b~lamasmdan sonraki 5 i~ go.nO igerisinde oncelikle kendi alanmdan olmak o.zere 

danl~man 6gretmen gorevlendirir. Gorevlendirilecek dant~man ogretmen bulunamamasl halinde, ba~ka bir egitim 
kurumundan danl~man ogretmen gorevlendirilebilmesi igin durumu egitim kurumunun bagh oldugu milli egitim 
mUdtirlUgll.ne bildirir. Egitim kurumu mtidtirU, degerIendirme sUrecine ili§kin gorev ve sOrunIluluklan gergevesinde 
egitim kurumunda gerekli tedbirleri allr, degerlendirmeye esas olan bilgi ve belgeleri ilgili degerlendiricilere iletir, soz 
konusu bilgi ve belgelerin iki yll stireyle, yargl yoluna b~vurulmasl halinde ise yargilamanm sonuna kadar 
saklanmasml saglar. 

b) Degerlendirici olarak; aday ogretmeni egitim kurumundaki yah~malarmda mesleki olgtider baglammda 
gozlemler. Bu dogrultuda tUm adayhk sUrecinde rehberlik eder. Gergekle~tirm~ oldugu gozlem ve incelemeler 
dogrultusunda Ek-3 'te yer alan Formu OQ nUsha olarak doldurur. Formun bir omegini muhafaza eder, bir omegini aday 
ogretmene verir, diger bir omeginin aday ogretmenin gorev yapml§ oldugu egitim kurumunda muhafaza edilmesini 
saglar. 

(5) Danl§man ogretmen, aday ogretmeni egitim kurumundaki Qab§malarmda mesleki olQiltler baglammda 
gozlemler. Bu dogrultuda tUm perfonnans degerlendirme silrecinde rehberlik eder. GerQekle§tirmi§ oldugu gozlem ve 
incelemeler dogrultusunda Ek-3'te yer alan Formu ilQ nOsha olarak doldurur. Formun bir omegini muhafaza eder, bir 
omegini aday ogretmene verir, diger bir omegini aday ogretmenin gorev yapml§ oldugu egitim kurumu mOdOrlUgll.ne 
teslim eder. Danl§IDan ogretmen bu gorevlerin yerine getirilmesinde aday ogretmenin gorev yaptJgI egitim kurumu 
mtidUrttne kaf§1 sOrunIludur. 

Smava iIi~kin usul ve esaslar 
MADDE 19 - (1) Smav, goreve b~lama tarihine gore en az bir yil fiilen Qah§an ve performans 

degerlendirmesinde b~arlh olan aday ogretmenlere, BakanhkQa belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapilir. 657 
saYlh Kanun ve diger kanunlar uyarmca ayhkslz izin almak suretiyle geQirilen stireler, en az bir ydhk fiili Qah§ma 
sUresinden saYllmaz. 

(2) Smavm, yazdi ve sozlU olarak yapdmasl halinde once YazIh smav, bu smav sonuQlarmm aQIklanmaslID 
beklemeden de sozlti smav yaplhr. 

(3) Smava girmeye hak kazandlgl halde kabul edilebilir beige He ispatl milmkiln mazeretleri nedeniyle smava 
katJlamayanlar, goreve b~lamalarmdan sonraki ilk smava almlr. 

YazdI slDav 
MADDE 20 - (1) Performans degerlendirmesinde ba§arill bulunan aday ogretmenler Bakanbkga yazdi smava 

tabi tutulur. Yazill SInava m§kin diger i§ ve i§lemler OIQme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MtidUrltigUnce 
yUrUtUIUr. 

(2) Smav r;:oktan seQmeli test veya aQIk uQlu sorular He yaplhr, uygun gorUlen soru Qe§itlerinden biri veya 
birkaQl birden kullanilabilir. YazIh smav konularl ve puan aglfhklarl §unlardlr; 

a) 657 saYlh Devlet Memurlarl Kanunu ve 4483 saydl Memurlar ve Diger Kamu Gorevlilerinin Yargllanmasl 
Hakkmda Kanun (%20), 

b) Bakanhk te§kilatJ, gorevleri ve mevzuatl (%30), 
1) 1739 saYlh Mill! Egitim Temel Kanunu, 
2) 652 saYlh Milli Egitim BakanhgmIn Te§kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Htikmtinde Kararname, 
3) 5580 saylll Ozel Ogretim Kurumlarl Kanunu, 
4) Gorevin gerektirdigi diger mevzuat. 
c) Ogretmenlik uygulamalarl (%50). 
1) Egitim ogretimin planlanmasI. 
2) Ogrenme ortamlan, 
3) Smlfyonetimi, 
4) Ogretim yontem ve teknikleri, 
5) OIQme ve degerlendirme. 
(3) Smavm yapIlacagI yer, gUn ve zaman He ikinci fIkrada belirtilen smav konularl Smav Koordinasyon 

Komisyonu tarafmdan onceden aQiklanlr. 
(4) Yazlh smav sonuglarl, smavm yapIldlgI tarihten itibaren en geQ 15 i§ gUnO iQinde Bakanhgm internet 

sitesinde duyurulur. 
80zlii smav 
MADDE 21 - (1) Yazdi smavtn ardmdan aday ogretmenler BakanhkQa soziti smava tabi tutulabilir. Aday 

ogretmenlerin sOzlii smava tabi tutulup tutulmayacagl ve tutulacaksa sozlti smavm yer ve zamanl Bakanllkga onceden 
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Han edilir. S(}zIU smav illerde veya Bakanhk merkezinde olu~turulacak s(}zlU smav komisyonulkomisyonlarl tarafmdan 
yaplhr. 

(2) SozlU smavda adaylar, bu Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-4 Aday Ggretmen SozlU Smav Degerlendirme 
Formu Uzerinden; 

a) Bir konuyu kavraYlp ozetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gUcU, 
b) ileti~im becerileri, 6zgUveni ve ikna kabiliyeti, 

c) Bilimsel ve teknolojik geli~melere aelkhgl, 
e) Topluluk onUnde temsil yetenegi ve egitimcilik nitelikleri, 

y6nlerinden s6zlu smav komisyonu Uyelerince her bent ayn ayn 25 puan Uzerinden degerlendirilir. 
(3) S6zlu smav nihai ba~arl puant, s6z1U smav komisyonu Uyelerinin puanlarmm aritmetik ortalamasl ahnarak 

belirlenir. Bueuklu puanlar bir Ust tam puana tamamlamr. 
(4) S6z1U smav sonue1an, smavm yapddJgI tarihten itibaren en gee 10 i§ gUnU i9inde iI milll egitim mlidfulUgU 

tarafmdan ilgililere teblig edilir. S6z1U smav sonu9Ianna, sonuelarm aeikiandlgi tarihten itibaren en ge9 be~ i~ gUnU 
h;:inde sl5zlU smavi yapan smav komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar en gee be~ i~ gtlnU icinde soziu smav 
komisyonunca incelenerek karara baglanlr ve ilgiJiye teblig edilir. 

YazdI ve sozlii slDav degerlendirmesi 
MADDE 22 - (1) Yazdt ve sozlU smavlarm her biri 100 tam puan uzerinden degerlendirilir. Yazllt ve soziU 

smavlardan alman puanlarm aritmetik ortalamast aday l5gretmenin b~arl puanmt olu~turur. B~arl puanl altml~ ve 
Uzerinde olan aday ogretmenler ba~anh saYlhr. 

(2) Yalmzca yaztll smav yaptlmast halinde smavdan altml~ ve Uzerinde puan alanlar b~arth saytltr. 
Komisyonlar 

MADDE 23 - (1) Smav koordinasyon komisyonu; mUste~ar ya da g6revlendirecegi mUste~ar yardtmclsmm 
b~kanhgmda, Ggretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MlidfuU, G1eme, Degerlendirme ve Smav HizmetIeri Genel 
MUdfuU ve insan Kaynaklarl Genel MlidfuU ya da g6revlendirecekleri birer daire b~kanl ile bir hukuk mU~avirinden 
olu~r. Aym usulle birer yedek Uye belirlenir. Astl Uyenin bulunmadlgI toplantlya komisyon b~kanmm 9agnsl Uzerine 
yedek Uye kattllr. Smav komisyonu, komisyon ba~kanmm belirledigi tarih ve gUndemle toplanlr. Kararlar oy eok1ugu 
ile ahmr. Komisyonun sekretarya hizmetleri Ggretmen Yeth;itirme ve Geli~irme Genel MMfulUglince yUrUtlilfu. 

(2) Smav koordinasyon komisyonunun g6rev!eri ~unlardlr; 
a) Smavm yaztll veya yazdi ve sozIU olarak yapIImastm ve smav tarihlerini belirleyerek Bakan Onayma 

sunmak, 
b) Yazdi smav sorulartmn hazirianmasmi veya haztrlatllmasmt, yazth smavlann yaptlmasmt ve 

degerlendirilmesini sagiamak, 
c) Yazdt smav sonu9lannm ilgililere duyuruhnasmt saglamak, 
e) Yazth smava iJi~kin diger i~ ve i~lemleri yUrUtmek. 
(3) Sl5zIu smav komisyonu; 
a) S6zlU SlUavm Bakanllk merkezinde yapdmast halinde; Ggretmen Yeti~tirme ve Gelir;>tirme Genel 

MiidiirlUglinden bir daire b~kanmm ba~kanhgmda, insan Kaynaklarl Genel MMfulUglinden, G1eme, Degerlendirme 
ve Smav Hizmetleri Gene! MiidUrliiglinden, Rehberlik ve Denetim B~kanhgmdan ve Hukuk MU~avirJiginden 
kattlacak birer daire ba~kanlUdan olu~turuiur. Soz!ii SlUav komisyonu iiyeleri ilgiJi birim amirlerinin teklifi Uzerine 
makam onayt ile goreviendirilir. Aym usulle birer yedek Uye belirlenir. Astl Uyenin bulunmadtgl toplanuya komisyon 
b~kanmm 9agnSI Uzerine yedek Uye katlhr. Komisyon, b~kanmm belirledigi tarih ve gUndemle toplanlr. Kararlar oy 
yok!uguyia ahmr. Komisyonun sekretarya hizmetleri Ggretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mi1dUrlUglince 
yUrUtulfu. 

b) SozlU smavm illerde yapllmasl halinde; il mlm egitim mUdiiriinUn veya gl5reviendirecegi mlidUr 
yardlmclsmm ba~kanhgmda, bir ilee millt egitim mudfuU, i1 mill1 egitim mlidiirlUgUnden bir ~ube mUdfuU, ilee milli 
egitim miidiirlUgtlnden bir ~ube mUdiirii, bir egitim kurumu mlidfuU ve ihtiya9 duyulmasl halinde bir ogretim 
Uyesinden olu~ur. Aym usulle birer yedek Uye belirlenir. Astl iiyenin buiunmadtgI toplantlya komisyon b~kanlmn 
9$SI iizerine yedek iiye kattllr. Kararlar oy 90kluguyla almlr. Oylarm ~it oimasl halinde b~kanlU tarafl 90gunluk 
saYlhr. Komisyonun sekretarya hizmetleri il mill1 egitim mUdUrlUgUnce yUrUtulUr. 

c) Gerek goriilmesi halinde Bakanhk merkezinde ve iIlerde aym usulle birden fazla soziU smav komisyonu 
kurulabilir. 

(4) SozlU smav komisyonunun gorevleri ~unlardlr; 
a) Aday ogretmenlerin s6zlU smav sorulanm haztrlamak veya haZlrlatmak, sozlu smavlarml yapmak ve 

degerlendirmek, 
b) SozlU smav sonu91armm it milll egitim mlidUrlUgli araclhglyla ilgili aday ogretmene duyuruhnaslUl 

saglamak, 
c) Soziu smava ili~kin itirazlarl sonuylandlrmak, 
9) Sozlii smava ili~kin diger i~ ve i~lemleri yiiriitmek. 
(5) SozlU smav komisyonu Uyeleri; bo~anrnl;; olsalar dahl e~leri, ikinci dereceye kadar (bu derece dilhil) kan ve 

kaym hlSlmlarl He evlathklanmn kauldlgl sozlil smavda gOrev alamaz. 

Smav sonu"larma itiraz 
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MADDE 24 - (1) Yazdi smav sonuylanna itiraz, sonuylann ilanmdan itibaren be~ i~ gtinu iyerisinde yapIlJr. 
itirazla ilgili i~lemler itiraz sl.lresinin bitiminden itibaren en gey on i~ gUnU iyerisinde, Olyme, Degerlendirme ve Stnav 
Hizmetleri Genel Ml.ldiirlUgiince sonuylandmlarak sonUy ilgiJiye yazdI olarak bildirilir. 

(2) SozlU smav sonuyianna, smav sonuyIannm ilgililere teblig tarihinden itibaren en gey be~ i~ gtlnil iyinde 
ilgili smav komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en gey be~ i~ gilnil iyinde ilgili smav komisyonu 
tarafmdan incelenerek karara baglanrr. KararIar oy yokluguyla ahmr. Oylarm e~it oImasi halinde b~kanm tarafl 
yogunluk saytlir. itiraz sonuyiarl, il miIIl egitim miidiirIUklerince itiraz sahiplerine teblig edilir. 

Smav sonrasl i~lemler 


MADDE 25 - (I) Smavda b~arih olan aday ogretmenler, valiliklerce ogretmen oIarak atanir. 

(2) Smavda ba~arih olamayan aday ogretmenler, il iyinde aym hizmet aIanmda ba~ka bir egitim kurumunda 

gOrevlendirilerek bu Yonetmelik htlkilmlerine gtlre yeniden performans degerlendirmesi ve smava tabi tutulur. Bu 
kapsamdaki aday ogretmenlerden performans degerIendirmesinde veya smavda ba~arlslz oIanlar ogretmenlik unvanml 
kaybeder ve memuriyetle ili~ikleri kesilir. Ancak bunlardan aday tlgretmenlige b~lamadan once ilgili mevzuatma 
gore devlet memurlugunda adayhklarl kaldmlarak asii memurIuga atanml~ olanlar, Bakanhkta kazantlml~ hak ayhk 
derecelerine uygun memur kadrolarma atanrr. 

(3) Aday ogretmenlerin, alamnda norm fazlasl oimasl He smavda b~ansiz oimaiarl nedeniyle yapdacak yer 
degi~tirmeler He 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 saYlh Bakanlar Kurulu Karan He yilrilrli.ige giren Devlet MemurIarmm 
Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalarma ili~kin Ytlnetmelik kapsammda ifade editen saghk ve can gilvenligi 
mazeretlerine bagIl yer degi~irmeler dl~mda gorev yerIeri deg~tirilemez. Yerleri degi~tirilen aday ogretmenlerin varsa 
Ek-3'te yer alan Form He diger bilgi ve belgeler, degerIendirmede kullantlmak ilzere be~ i~ gilnil iyinde atandlklan 
egitim kurumu mildtirlilgtine gonderilir. 

Hizmet iI;i egitim 
MADDE 26 - (l) Bakanhkya aday ogretmenler ile degerlendiricilere Ek-3 'te yer alan Formda yer alan 

mesleki tilyiltler ve yazlh smav konulan He ilgili olarak yeryeveegitim verHebilir. Bu egitimler merkezi, mahalli ve 
uzaktan egitim yontemlerinden bid ya da birden faziasl He geryekl~tirilebilir. 

DORDUNCU BOLUM 

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Ogretmenlerinin Se~imi 


Atanacaklarda aranacak ~artlar 
MADDE 27 - (1) Fen liseleri ve sosyaI bilimier liseleri ogretmenliklerine atanacaklarda; 
a) B~vuru tarihi itibarlyla gtlrev yaptlan alanm, atanmak istenilen alana uygun olmasI, 
b) B~vurunun son gunu itibarIyIa Bakanhk kadrolarmda adayhk dilhil en az ily yd ogretmenlik yapIIml~ 

oimasl, 
~artlarJ aranrr. 
Duyuru ve ba~vuru 
MADDE 28 - (1) Thtiyay halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri ogretmenliklerine atama yapllmak 

ilzere valiliklerce, il genelinde her adaym bilgi sahibi oImasml saglayacak ~ekilde b~vuru tarihinden en az on giln 
once duyuru yaplhr. Duyuruda; atama yapdacak egitim kurumlarmm adlarI, aIanlar itibartyla bo~ bulunan norm kadro 
saYdarl, b~vuruda buiunacaklarda aranacak ~artlar ve diger hususlar belirtilir. 

(2) Birinci flkrada saYlian egitim kurumlarma atanmak isteyen ogretmenler, kadrolarlmn bulundugu ildeki 
egitim kurumlarma atanmak ilzere b~vuruda bulunabilir. 

Fen liseleri ile sosyal bilimler Iiselerine atama 
MADDE 29 - (l) Fen Iiseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak tizere b~vuruda bulunan ogretmenler 

tercihleri de dikkate ahnarak hizmet puanl ilstiinltigilne gore valiliklerce atanlr. 
(2) Adaylarm hizmet puanlanmn e~itligi haIinqe, ogretmenlikteki hizmet siiresi fazla olan adaym atamasl 

yapilir. E~it1igin devaml halinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

BE~tNCt BOLUM 

Spor Liselerinin Beden Egitimi Ogretmenleri ile GUzel Sanatlar Liselerinin MUzik 


ve G6rsel Sanatlar/Resim Ogretmenierinin Se~imi 


Degerlendirme ve uygulama smavlkomisyonunun olu~umu 
MADDE 30 - (1) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile gUzeI sanatlar liselerinin mUzik ve gorsel 

sanatlar/resim ogretmenliklerine atanacak ogretmenlerin belirlenmesi amaclyla yapdacak duyuru, ba~uru, 

degeriendirme ve uygulama smaVI iyin iIlerde degeriendirme ve uygulama smaVI komisyonu olu~turulur. 
(2) Degerlendirme ve uygulama smaVI komisyonu; il milli egitim mildfirilnun veya gorev!endirecegi mtidUr 

yardImclsmm b~kanhgmda, il milli egitim mUdUrilnce belirlenmek Uzere ilye milli egitim mildiirltlklerinden bir ~ube 
mildfiril, alanl beden egitimi, milzik ve gorsel sanatlar/resim olan birer egitim kurumu mildUril ya da ogretmen olmak 
uzere be~ ki~iden olu~urulur. 

(3) DegerIendirme ve uygulama smaVI komisyonuna aym usulle birer yedek iiye belirienir. Astl uyenin 
bulunmadlgl toplantlya komisyon b~kanmm yagnsl ilzerine yedek ilye katlltr. Komisyon kararlan oy yoklugu ile 
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almlr. Gerek gorillmesi hiilinde illerde aym usulle birden fazla degerlendirme ve uygulama smavi komisyonu 
kurulabilir. 

(4) Komisyonun ba~kan ve iiyeJeri, b~anml~ olsalar dahi e~lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dilhil) kan 
ve kaym hlslmlarmm ve evlathkianmn degerlendirmelerinde gorev alamaz. 

(5) Degerlendirme ve uygulama smaVl komisyonunun sekretarya i~lemleri, il milli egitim mUdiirliiklerinin 
insan kaynaklanndan sorumlu ~ube miidUrliigunce ytiriltiiltir. 

Degerlendirme ve uyguJama smavi komisyonunun glirevleri 
MADDE 31-(1) Degerlendirme ve uygulama sma;'1 komisyonunun gorevleri ~unlardlr; 
a) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He glizel sanatlar liselerinin mlizik ve gorsel sanatlar/resim 

ogretmenliklerine atanmak iizere ba~vuruda bulunan adaylann degerlendirmelerini yaparak sonuf,:larm ilanml 
saglamak, 

b) Uygulama smavml yaparak sonuf,:larm ilanlm saglamak, 
c) Degerlendirme sOnUf,:larl ile uygularna smavi sOfiuylarma yapiiacak itirazlan karara baglamak, 
f,:) Degerlendirme ile uygulama smaVI sonuf,:larma gore atamaya esas puanlarm belirienmesini ve ilanmI 

sagJamak. 
Atanacaklarda aranacak ~artlar 
MADDE 32 - (1) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi ile giizel sanatlar liselerinin miizik ve gOrsel 

sanatlar/resim ogretmenliklerine atanacaklarda; 
a) Ba~vuru tarmi itibanyla gorev yapdan alanm, atanmak istenilen alana uygun olmasI, 
b) B~vurunun son giinli itibarlyla BakanlIk kadrolarmda adayhk dilhil en az iiy ytl Ogretmenlik yapIlIm~ 

olInasl, 
c) Bakanhkya yapdacak degerlendirme ve uygulama smavmda ba~arIh olma, 
~artlarl aranIr. 
(2) Spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He glizel sanatlar liselerinin mlizik ve gorsel sanatlar/resim 

ogretmenliklerine atamalannda; 
a) Atama yapdacak egitim kurumunda norm kadro ayIgI bulunmasI, 
b) AtamaJarda pUan t!.StiinlUgu, 
esas abmr. 
Duyuru ve ba~vuru He spor ve gilzel sanatlar liselerine yeniden atama 
MAnDE 33 - (1) Ihtiyaf,: halinde spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He giizel sanatlar liselerinin 

miizik ve gorsel sanatlarlresim ogretmenliklerine atama yapIlInak lizere valiliklerce, her adaym bilgi sahibi olmasml 
sagJayacak ~ekilde ba~vuru tarihinden en az on gUn Once i1 genelinde duyuru yaplhr. Duyuruda; atama yapdacak 
egitim kurumlannm adlarI, alanlar itibarlyia bo~ bulunan norm kadro saydarI, b~vuruda bulunacaklarda aranacak 
~artlar, tercih sayIlarI ve diger hususlar belirtilir. 

(2) Birinci fIkrada saYllan egitim kurumlarmm ilgili alanlanna atanmak isteyen ogretmenlerden 32 nci 
maddede belirtilen ~artlan ta~Iyanlar He ba~vuru tarihinin ilk gUnt!. itibanyla aynldIklarl tarihten itibaren aradan be~ 
Ylldan fazla sUre gef,:memi~ oimasl ~arttyla bu egitim kurumlarma daha once ilgili mevzuatma gore atananlardan 
herhangi bir nedenle bu egitim kurumlarmdan aynlmI~ olanlar, gorev yapmakta olduklan ilde bulunan egitim 
kurumlarma atanmak uzere b~vuruda bulunabilir. 

(3) B~uruda bulunanlardan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He giizel sanatlar liselerinin muzik ve 
gorsel sanatlar/resim ogretmenliklerine daha once ilgili mevzuatma gore atanlp herhangi bir nedenle bu egitim 
kurumlarmdan aynlml~ olanlar, tercihleri de dikkate ahnarak hizmet pUanl UstiinliigUne gore valiliklerce atarur. 
Hizmet puamnm e~itligi halinde atanacak aday kura He beJirlenir. 

(4) Ba~rulara ili~kin i~ ve i~lemler il milli egitim miidfulUklerinin insan kaynaklanndan sorumlu ~ube 
mUdlirlUkleri tarafmdan yiiriltiillir. 

Degerlendirme i1e uygulama smavl 
MAnDE 34 - (1) Ogretmen ihtiyacl 33 Uncu maddenin Uf,:iinct!. flkrasma gore yapdan atamalarla 

kar§J!anamayan spor liselerinin beden egitimi Ogretmenligi He gUzel sanatlar liselerinin mlizik ve gorsel sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak Uzere ba§vuruda bulunan ogretmenler degerlendirme ve uygulama smavi komisyonu 
tarafmdan degerlendirmeye tabi tutulur. 

(2) Adaylar, bu Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-5 Degerlendirme Formu iizerinde yapilan degerlendirme 
sonucu aldlklarl pUana gore alanlar itibarIYla slralanlr ve en yiiksek pUan alandan ba§lamak Uzere alanlar itibarlyla ilan 
edilen kadro saYIsmm Uy katl aday uygulama smavma ahmr. Son slradaki adayla aym puana sahip olan adaylar da 
uyguJama smavma ahmr. 

(3) Uygulama smavma alman adaylar, degeriendirme ve uygulama smavl komisyonu tarafmdan bu 
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama Smavl Formunda yer alan konular ve puanlar iizerinden ayn ayn 
degerlendirilir. Uygulama smavmda 60 ve iizerinde pUan alanlar b~anh saYIhr. 

(4) Uygulama smavmda ba~aflh olan adaylarm atamaya esas puanlan, Ek·5'te yer alan Form Uzerinden 
aldtklan puan ile uygulama smavmdan aldIklan puanm aritmetik ortalamasl almarak belirlenir. Atamaya esas puanlar, 

sonuf,:larm ilanl tarihinden itibaren altl ay silreyle geyerlidir. 
Degerlendirme ile uygulama smavi sonu~larma itiraz 
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MADDE 35 - (1) Degerlendirme sonu~laflna, sonu~larln Han tarihinden itibaren be~ i~ gUnii i~inde il milli 
egitim miidiirlUgii araclliglyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, degerlendirme ve uygulama smaVl komisyonu tarafmdan 
itiraz tarihinden itibaren be~ goo i~erisinde incelenerek sonucu ilgiliye teblig edilir. Degerlendirme sonu~larma ili~kin 
itirazlar uygulama smavmdan once sonu~landtnhr. 

(2) Uygulama SlllaVl sonu~lanna, sonu~larm Han tarihinden itibaren be~ i~ giinll i~inde il rnill1 egitim 
mlldUrliigll araclliglyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, ba~uru tarihinden itibaren en ge~ b~ i~ giinll i~inde 

degerlendirme ve uygulama smaVl komisyonu tarafindan degerlemtirilir ve sonu~lar ilgililere teblig edilir. 
Spor Iiseleri He giizel sanatlar liselerine atama 
MADDE 36 - (I) Ogretmen ihtiyacl 33 Uncll maddenin U~UncU flkrasma gore yapllan atamalarla 

ka~Ilanamayan spor liselerinin beden egitimi ogretmenligi He gUzel sanatlar liselerinin mUzik ve gorsel sanatlar/resim 
ogretmenliklerine atanmak llzere b~vuruda bulunanlardan uygulama slllavmda 60 ve iizerinde puan alanlar, tercihleri 
de dikkate ahnarak 34 OOcii maddenin dordllncii ftkrasma gore belirlenen atamaya esas puan iistiinliigiine gore 
valiliklerce atarur. 

(2) Adaylarm puanlarlllm e~itligi halinde, slraslyla Ek-5'te yer alan Forma gore degerlendirme puaru, Ek-6'da 
yer alan Forma gore uygulama smavt puant, ogretmenlikteki hizmet siiresi fazla olan adaym atamasl yaplhr. E~itligin 
devaml haIinde atanacak aday kura ile belirlenir. 

(3) Atama i~lemleri, itirazlarlll sonu~landlflldlgl tarihten itibaren en ge~ on gUn i~inde tamamlarur. 

ALTINCI BOLUM 

Hizmet BOIgeleri, Hizmet Alan/arl ve Hizmet Puanlan 


Hizmet bo/geleri 
MADDE 37 - (I) Ogretmen ihtiyacl, cografi durum, ekonomik ve sosyal yonden ge1i~mi~lik dUzeyi, ul~lm 

~artlan He hizmet gereklerinin kar~llanmasl yontlnden benzerlik gosteren iller gruplandmlarak tI~ hizmet Mlgesi 
olu~lm~ ve bu iller, bu Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-l Hizmet BOlgeleri <;izelgesinde gosterilmi~ir. 

Hizmet alanlarl 
MADDE 38 - (1) Ogretmen atamasl ve ~alt~trllmasmda gii~liik derecesi baktmmdan benzerlik gosteren 

egitim kurumlafl gruplandtrllarak altl hizmet alanma aynlml~tlr. 
(2) Egitim kurumlarllldan 1, 2 ve 3 Uncii hizmet alanlarmdakiler zorunlu ~alt~ma yUkiimliiliigii kapsaml 

dl~mda; 4, 5 ve 6 nCI hizmet alanlarmdakiler ise zorunlu ~all~ma yllkiimliiIUgii kapsammda olacak ~ekilde valiliklerce 
belirlenerek Bakanltga bildirilir. 

(3) Egitim kurumlanmn yer aldlgl hizmet alanlan ve bu hizmet alanlan i~in ongoriilen hizmet puanlarl bu 
Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanlarl ve Hizmet Puanlarl <;izelgesinde belirtilir ve Bakan onaymdan 
sonra Tebligler Dergisinde yaYlmlanlr. 

(4) Egitim ve ogretime yeni a~Ilmasl, donU~riilmesi ya da benzeri nedenlerden dolaYI Ek-2 Hizmet Alanlarl 
ve Hizmet Puanlarl <;izelgesinde yer almayan egitim kurumlannm yer alacagt hizmet alan Ian ile hizmet puanlan, 
~izelgede degi~iklik yapllana kadar 0 egitim kurumuna en yakm mesafedeki egitim kurumu emsal almarak 
degerlendirilir. Bu egitim kurumlarl, valiliklerce her ytlm kaslm ayl i~inde Bakanltga bildirilir ve Bakanltk~a 
yapllacak degerlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan <;izelgeye dabil edilerek Tebligler Dergisinde yaytmlanlr. 

Zorunlu ~ah~ma yiikiimlfiliigii ongorlilen egitim kurumlarmm belirlenmesi 
MADDE 39 - (I) Zorunlu ~all~ma ylildtmlUltIgii kapsamma almacak egitim kurumlarl, kurumun bulundugu 

yerin nilfusu, cografi konumu, sosyo-ekonomik yonden geli~mi~lik dilzeyi, saghk ve ula~lm ~artlan dikkate almarak; 
a) Egitim kurumunun bulundugu yerin baglJ oldugu il veya il~eye giinU 'birlik gidi~-donU~ irnkiirumn bulunup 

bulunmadlgl, 
b) Ogretmen ihtiyacmm kadrolu ogretmenlerce kar~llanamadlgt durumlarda ek ders Ucreti kar~lhgt 

gorevlendirilebilecek yUksekogrenimli potansiyel aday saYlsmm yeterli olup olmadlgl, 
c) Egitim kurumunun bulundugu yerle~im yerine atanan bir ogretmenin, istegiyle en az U~ ogretim yIlI gorev 

yaplp yapmadlgt, 
~) Egitim kurumunun bulundugu yerle~im yerinde yeteri kadar lqjman olup olmadlgt ya da barmma, ikamet ve 

konaklama imk§nlarmm bulunup bulunmarugl, 
d) Egitim kurumunun bulundugu yerle~im yerindeki okulla~a oram, norm kadro durumu He ogretmen 

ilitiyaclmn aym yerdeki diger egitim kurumlarmdaki ogretmenlerle kar~tlanlp kar~tlanamadlgt, 
e) Sosyal, sportif ve kUlturel faaliyet yapllabilecek ortamlarm bulunup bulunmadlgl, 
1) Saghk kurumu bulunup bulunmadlgt ya da tedavi hizmetlerinin istenilen dlizeyde yerine getirilip 

getirilemedigi, 
g) Egitim kurumunun bulundugu yerde asayi~i saglayacak giivenlik biriminin bulunup bulunmadlgl, 
g) Egitim kurumuntm bulundugu hizmet alanmda ba~ka egitim kurumu bulunup bulunmarugl, 
gibi hususlar ile illerin ozelliklerine gore diger hususlar da goz onOOde bultmdurulmak suretiyle valiliklerce 

belirlenerek degerlendirilmek Uzere Bakanhga bildirilir. 

(2) Ogretmen ihtiyacl ve ~ah~ma ~artlarmdaki degi~meler ~r~evesinde zorunlu ~all~ma yllldtmliililgll 
ongoriilen egitim kurumlan, kapsama ahndtklarl tarihten itibaren her li~ Yllda yapllacak degerlendirmeye gore yeniden 
belirlenebilir. 
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(3) Egitim-ogretime yeni aydan ya da donli~tilri1len egitim kurumlan He bulunduklarl yerle~im yerinin idari 
baghltgmm degi~mesi ve benzeri nedenlerle hizmet alamnm yeniden belirlenmesi gereken egitim kurumlarl, her ytl 
valiliklerin kaslm ayl iyinde yapaeaklarl teklifler dogrultusunda arahk ayl iyinde Bakanhkya degerlendirilir ve 
Tebligler Dergisinde yaYlmlanlr. 

Hizmet puanlan 

MADDE 40 - (1) Bir ytlhk yah~malarl kar~I1tgmda olmak lizere, aday ogretmenlerdenlogretmenlerden: 

a) Birinci hizmet bolgesinde bulunan ilIerin; 

1) 1 inci hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 10, 

2) 2 nei hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 11, 

3) 3 unell hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 12, 

4) 4 uneli hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 14, 

5) 5 inei hizmet alamndaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 16, 

6) 6 nel hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 18, 

b) ikinei hizmet bOlgesinde bulunan illerin; 

1) I inei hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 12, 

2) 2 nei hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 13, 

3) 3 Uneu hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 14, 

4) 4 iineli hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 18, 

5) 5 inci hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 20, 

6) 6 nel hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 22, 

c) Uytineii hizmet bolgesinde bulunan iIlerin; 

I) ] inci hizmet alanmdaki egitim kurumlannda gorev yapanlara ] 4, 

2) 2 nei hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 16, 

3) 3 lineli hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 18, 

4) 4 tineti hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 22, 

5) 5 inci hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 26, 

6) 6 nel hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlara 30 

hizmet puanl verilir. 

(2) Hizmet puanl, hizmet alanlarl baklmmdan bu Yonetmelikte belirJenen puanlardan gorev yaptJan hizmet 

alam iyin ongorillen puanm 0 hizmet alanmdaki yah~ma sUresi He yarplml sonueu elde edilir. 
(3) Hizmet puanmm hesabma esas stirelerih ytldan artan her ayl iyin 0 hizmet alanmda bir yIlhk sUreye k~t1tk 

gelen puanm 1/12'si esas ahnrr. Aydan artan stireler dikkate almmaz. Ytldan artan stireler iyin hesap edilen hizmet 
puanmm kesirli olmasl h/Hinde kesirli puan tama tamamlantr. Bu §ekilde hesaplanaeak hizmet puant, 0 hizmet alanl 
iyin bir yIl hizmet kar§lhgmda ongorUlen puandan yok olamaz. Aym hizmet alanmda bulunan egitim kurumlarmda 
geyen stireler birlikte degerJendirilir. 

(4) Yatlh bolge ortaokullarmda gorev yapan kadm ogretmenlerin hizmet puanlarma her yIl iyin 12, erkek 
ogretmenlerin hizmet puanlarma ise her yd iyin 6 puan eklenir. 

(5) Milll Egitim Bakanhgl Orgiln ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yeti~tinne Kurslarl Yonergesi 
kapsammda gorev alan yonetici ve ogretmenlerin hizmet puanlanna, bu kapsamda gorev yaptlklarl her ay iyin 0,5 
puan eklenir. 

(6) Zorunlu yall§ma yUkilmlUlUgilnU yerine getinnek Uzere zorunlu hizmet alanlarma atanlp zorunlu hizmet 
alanlarmda fiilen gorev yapmakta olan ogretmenlerden bu Yonetmelikte zorunlu hizmet alanlarl iyin ongorillen azami 
yall§ma silrelerinin Uzerinde gorev yapanlarm hizmet puanlan, gorev yapmakta olduklan hizmet alam iyin ongorillen 
puan dikkate almarak azami yah§ma surelerinin iizerinde geyen ilk ytl iyin %25, ikinei ytl iyin %50, liylineli ve sonraki 
Yillar iyin %100 artmlarak belirlenir. 

Hizmet puanmm hesabmda dikkate ahnacak sfireler 
MADDE 41-(1) Ogretmenlerin hizmet puanlarmm hesaplanrnasmda; 
a) Bakanhga bagh resml egitim kurumlarmda 657 sayIlI Kanunun 4 lineli maddesinin birinei flkrasmm (B) 

bendi kapsammda sozle~meli ogretrnenlikte ve 4 UneU rnaddesinin birinci flkrasmm (C) bendi kapsammda klsmi 
zamanh geyici ogreticilikte geyirilen sUreler He Menen sigorta primi giin saYISl kadar olmak lizere, Bakanbga bagh 
resml egitim kurumlarmda ders liereti kar§lbgmda gorev yaptlan sureler ile vekil Ogretrnenlikte ve usta ogreticilikte 
geyirilen slireler gOrevin yapIldl~ hizmet alanl iyin ongortilen hizmet puam lizerinden, 

b) 657 saYlh Kanunun 4 lincli maddesi kapsammda devlet memuru statUsUnde geyirilen slireler, 1111011983 
tarihli ve 2914 saytll Yuksekogretim Personel Kanullu ve 2717/1967 tarihli ve 926 saYl1I TUrk Silahii Kuvvetleri 
Personel Kanununa tabi olarak ge~irilen sureler, 4688 saydl Kamu Gorevlileri Sendikalarl ve Toplu Sozle§me Kanunu 
kapsammda ayhkslz izne ayrtlan sendika yOneticilerinin ayhkslz izinde geyen bu sureleri, askerlikte geyirilen hizmet 
sUrelerinin tamaml ile Menen sigorta primi gUn saYISI kadar olmak iizere ozel ogretim kurumlarmda yonetici ve 
ogretmen olarak gevirilen siireler gorevin yapl1dl~ hizmet bOigesinin birinci hizmet alam ivin ongortilen hizmet puanl 
lizerinden, 

degerIendirilir. 
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(2) Bakanhgm merkez te~kilatmda ge'Yici olarak gl>revlendirilen 5gretmenlerin bu silreleri Ankara 11 Milli 

Egitim MUdilrlugunun, Bakanhgm t~ra te~kilatmda ge'Yici olarak g5revlendirilen l>gretmenlerin bu silreleri fiilen 

g5rev yaptIklan iVil'Ye milli egitim mUdilrltigunun, diger egitim kurumlannda ge'Yici olarak g5revlendirilen 

5gretmenlerin bu sUreleri ise ge'Yici olarak g5revlendirildikleri egitim kurumunun dlihil oldugu hizmet alanl i'Yin 

5ng5rUIen hizmet puanl ilzerinden degerlendirilir. 

(3) Bakanhk dl~mdaki kamu kurumlarmda ge'Yici olarak gl>revlendirilen l>gretmenlerin bu ge'Yici g5rev 

sUreleri, g5revin yaplldlgl hizmet b51gesinin birinci hizmet alanl i'Yin 5ng5rUJen hizmet puanl Uzerinden 

degcrlendirilir. 

(4) Askerlik dlihil olmak fizere yurt d1~mda resmi g5revle gefYirilen hizmet sUreleri. birinci hizmet b5lgesinin 
birinci hizmet alan! i'Yin ongorUien hizmet puanl ilzerinden degerlendirilir. 

(5) Mehil muddetinde ge'Yen silreler, eski g5rev yeri i'Yin ong5rUien hizmet puan! Uzerinden degerlendirilir. 

(6) 4688 saYlh Kanun kapsammda ayhkslz izne aynlan sendika y5neticilerinin ayhkslz izinde gefYen bu 

silreleri He askerlikte ge~irilen sureler hari'Y, ayhkslz izinli olarak ge'Yirilen sureler hizmet puam hesabmda dikkate 

almrnaz. 

(7) Hizmet puan! hesabmda; iI. il'Ye. belde ve k5yler g5revin gefYirildigi tarihteki statuleri itibarlyla dikkate 

ahrur. 

YEDiNCi HOLUM 

Zorunlu C;:ah~ma YfikfimliiliigU 


Zorunlu ~ah~ma yUkiimliilfigU ongoriilen hizmet alanlan ve sUreleri 

MADDE 42 - (1) Bakanhk l>gretrnen kadrolarmda 6/5/2010 tarihinden sonra gl>reve b~layanlar: 


a) Birinci hizmet b51gesindeki illerin; 


1) 4 uncti hizmet alanmdaki egitirn kururnlarmda en az 7 yd, 

2) 5 inci hizmet alanmdaki egitirn kururnlannda en az 6 yd, 


3) 6 nCl hizrnet alanmdaki egitim kururnlannda en az 5 yd. 

b) tkinci hizmet Migesindeki illerin; 


I) 4 i.incil hizrnet alanmdaki egitim kurumlarmda en az 6 yd. 


2) 5 inci hizmet alanmdaki egitirn kururnlannda en az 5 yd, 


3) 6 nc! hizrnet alanmdaki egitirn kurumlarmda en az 4 yIl, 


c) U'Yuncu hizmet b51gesindeki illerin; 


1) 4 ilncu hizmet aIanmdaki egitim kurumlannda en az 5 yd, 


2) 5 inci hizmet alanmdaki egitim kurum1armda en az 4 yd, 

3) 6 nCl hizmet alanmdaki egitim kurumlarmda en az 3 yd, 


'Yall~makla yUkOmliidOr. 

(2) Zorunlu 'Yah~a yilkilmUHUgil, 4, 5 veya 6 nCI hizmet alanlarmdan birinde ya da birka'Ymda yerine 

getirilebilir. 

Zorunlu ~ah~ma yfikiimliiUigUne bagh yer degi~tirmeler 
MADDE 43 - (1) Zorunlu 'Yah~ma yiikUmltisu ogretmenlerden yer degi~tirme yapdacak Yllm 30 Eylill tarihi 

itibarlyla 1, 2 ve 3 Uncil hizmet alanlarmdaki egitim kururnlarmda ayn ayn veya toplam adayhk dlihil O'Y yd gorev 

yapanlar, zorunlu 'Yall~ma yUkilInlilliigil ongorUlen hizmet alanlarma, tercihlerine ve hizmet puanlanna gore atanlr; 
ba~vuruda bulunmayanlar He tercililerine atanamayanlarm atarnalarl Bakanhk'Ya resen yaplhr. 

(2) ZOrIDliu ~all~ma yukUmlusil ogretmenlerden mazerete bagh zorunlu 'Yall~ma yiikilmlillugii ertelenenler ile 

adayhklarl kaldmlanlar, zOrIDllu 'Yah~ma yukilmIUlUgii ongorUlen hizmet alanlanna yer degi~tirme isteginde 
bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarmm yetersizligi veya alanlarmda ihtiya'Y bulunmamasl gibi nedenlerden dolayl 

tercililerine atamasl yapllamayanlar bulunduklan yerde gorevlerine devam eder. 

(3) ZOrIDliu 'Yall~ma yiikilmlUsU ogretmenler, aile birligi mazereti veya saghk mazeretlerinin devam ettigini her 

yIl BakanltkfYa belirlenen donemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu 'Yah~a 

yiikilmlUliiklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak Ozere bu maddenin birinci flkrasmda 
5ngorUien usulle atanlr. 

(4) Mazerete bagh yer degi~eler hari'Y olmak uzere zorunlu 'Yah~a yiikilmliiSii ogretmenlerden zorunlu 
'Yall~ma yiikilInlUliigtl ongorUlen egitim kurumunda en az 3 yll sUreyle g5rev yapanlar, il i'Yindeki ya da diger illerdeki 

zorunlu fYah~ma yiikiimlillUgU ongoriilen hizmet alanlarma yer degi~tirme isteginde bulunabilir. 
(5) Zorunlu ~ah~ma yuktlmlUlugll ongoriilen egitim kurumlannda gorev yapan ogretmenlerden gorevli 

olduklarl egitim kurumunun kapanmasl, norm kadro uygulamasl, mazeret veya diger nedenlerle gorev yerleri zOrIDllu 
~ah~ma yiikiimliililgii ongorUlen egitim kurumlarma degi~tirilen ogretmenlerin bulunduklarl hizmet alanmda 
'Yah~alan gereken silrenin hesabmda, daha once gorev yaptIkiarl egitirn kurumlarmda ge~n hizmet silreleri birlikte 

degerlendirilir. 
(6) Zorunlu 'Yah~ma yUkilmlUIUgtl ongl>rUien 4, 5 ve 6 nCl hizmet alanlarmdaki egitim kurumlarmda gorevli 

iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 UncO hizmet aIanlanndaki egitirn kurumlarma atanan ogretmenlerden zOrIDllu 
fYah~ma yUkOmltisU olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkmasl Mlinde ilk yer degi;;tirme doneminde zorunlu ~ah;;ma 

yiikOmlUluklerini tamamlamak uzere 4, 5 veya 6 nCI hizmet alamndaki egitirn kurumlanna atamf. 
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(7) Zorunlu 9ah~ma yiikilmliiliigii ongoriilen egitim kurumlannda gorev yapan ogretmenlerden gorevli 
olduklan egitim kurumunun kapanmasl, norm kadro uygulamast veya diger nedenlerle gorev yerleri resen zorunlu 

9all~ma yiikiimliiliigii ongoriilen egitim kurumlan dl~ma degi~tirilen ogretmenler, ilk yer degi~tirme doneminde 

zorunlu 9ah~ma yiikilmliiliiklerini tamamlamak iizere 4, 5 veya 6 nel hizmet alamndaki egitim kurumlanna atanlr. 

(8) Zorunlu 9ah~ma yiikilmliiliigiine tabi ogretmenlet, bu Yonetmelikte belirtilen istisnalar hari9 olmak iizere 
zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliiklerini tamamlamadan zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii ongoriilen hizmet alanlarl dl~ma yer 
degi~tirme isteginde bulunamaz. . 

(9) Bu madde kapsammda gorev yeri degi~tirilen ogretmenler, atandlklarl yer i9in ongoriilen zorunlu 9ah~ma 
siiresine tabi tutulur. Aneak, zorunlu 9ah~ma siiresi yoniinden daha onee gorev yaptIklarl hizmet alanmdan daha az 
9all~ma siiresi ongoriilen hizmet alanlarma atananlar, atandlklarl :tarihten itibaren en az bir yil ge9meden ve zorunlu 

hizmet yiikiimliiliigiinii tamamlamadan mazeret durumu harir;: herhangi bir nedenle yer degi~tirme isteginde 
bulunamaz. 

Zorunlu t;ah~ma yiikiimliiliigiinden muaf tutulacaklar 
MADDE 44 - (I) Zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigiinden; 
a) 615/2010 tarihinden once Bakanhk kadrolannda ogretmen olarak goreve ba~layanlar, 
b) Teror eylemleri etkisi ve sebebiyle ~ehit olan veya 9ah~amayaeak dereeede malul olan ya da malul olup da 

9ah~abilir durumda olan kamu gorevlileri ile er ve erba~lann,ogretmen olan e~ ve 90euklarl ile amJe, baba ve 
karde~leri, 

e) En az % 40 oramnda 9ah~ma giieiinden yoksun oldugunu belgelendiren ogretmenler, 
muaftutulur. 

(2) Zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii ongoriilen hizmet alanlarmda gorevli iken ge~itli nedenlerle I, 2 ve 3 iineii 
hizmet alanlarma atammlfu.dan zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliikleri alb aydan daha az kalanlar, zorunlu 9ah~ma 
yiikilmliiliigiinii tamamlaml~ saYlhr. Alb ayhk siirenin belirlenmesinde en son gorev yapllan zorunlu hizmet alam 
dikkate ahmr. 

Zorunlu t;ah~ma yiikiimliiliigii ertelenecekler 
MADDE 45 - (I) Birinci, ikinci ve ii9iineii hizmet alanlanndaki egitim kurumlarmda gorev yapmakta olan 

ogretmenlerden; 

a) Aile birligi veya saghk mazeretlerinin devam ettigini belgelendirenlerin, bir sonraki yer degi~tirme 

donemine kadar, 

b) E~i aday memur olanlarlll, e~inin adayhgmm kaldmldlgl tarihten bir sonraki yer degi~tirme donemine 
kadar, 

e) E~i, 30 Eyliil tarihi itibarlyla askerde olanlarm, bir sonraki yer degi~tirme donemine kadar, 

9) Ba~vurularm son giinii itibarlyla kendisi veya e~i aylIkslz izinli olanlann, bir sonraki yer degi~tirme 
donemine kadar, 

d) Alanlarmda norm kadro olmamasl ya da norm kadro a9lgl olmamasl sebebiyle atanamayanlarm, atamalarl 

gergekle~tirilene kadar, 
e) B~vurularm son giinii itibarlyla son altl ay i9inde e~, 90euk, anne, baba veya karde~lerinden birinin hayatlm 

kaybettigini belgelendirenlerin, bir sonraki yer degi~tirme donemine kadar, 

zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliikleri ertelenir. 
Zorunlu t;ah~ma siiresinden sayllacak siireler 
MADDE 46 - (I) Zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigiine tabi ogretmenlerin, zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii 

ongoriilen hizmet alanlarmdaki egitim kurumlarmda adayhk dahij fiilen ogretmen olarak ge9irdikleri siireler zorunlu 

9ah~ma siiresinden saYlhr. Bu siirelere; 
a) Bakanhk kadrolannda ogretmen olarak gorevli iken askerlik hizmetini yapmak iizere ayhkSlz izne 

aynlanlardan askerlik hizmetini temel askerlik egitiminden s01111a zorunlu 9all~ma yiikilmliiliigii ongoriilen hizmet 
alanlarilldaki egitim kurumlarmda ogretmen oIarak yerine getirenlerin temel askerlik egitimi dl~mda kalan askerlik 

siireleri, 
b) Egitim kurumlarmm zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii kapsammda bulunmadlgl donemlerde goreve 

ba~ladIktan sonra gorev yaptlklarl egitim kurumlarl zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii kapsamma alman ogretmenlerin, 
egitim kurumlarmm zorunlu 9ah~ma yiikilmlUliigii kapsamma alindlgl tarihten sonra bu egitim kurumlarmda gegen 
hizmet siireleri, 

e) Zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii kapsammda bulunan egitim kurumlarmda gorev yapmakta iken, bu egitim 
kurumlarmm zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigii kapsamilldan 9lkarilmasmdan sonra da gorev yapmaya devam eden 
ogretmenlerin bu egitim kurumlarmda gegen hizmet siirelerinin tamaml, 

9) Zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigiiongoriilen hizmet alanlarmdaki egitim kurumlarmda 657 sayill Kanunun 4 
iineii maddesinin birinci flkrasmm (B) bendi kapsammda sozle~meli ogretmen olarak ge9irilen hizmet siireleri, 

d) 657 saYlh Kanunun 102 nei, 103 iineii ve 104 iineii, maddelerinde ongoriilen izinlerin tamarm ile aym 

Kanunun 105 inci maddesi gereginee verilen izinlerin toplammlll alb ayl ge9meyen klsml, 
e) Gorevden uzakl~tmlan ve gorevleri ile ilgili olsun veya olmaslll herhangi bir sU9tan tutuklanan veya 

gozaltma alman ogretmenlerin 657 sayill Kanunun 143 iineii maddesinde sayllan durumlarm gergekle~mesi hiilinde bu 

siirelerin tamaml, 
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f) Ylida toplam 90 gllnil geymeyen geyici gorev sllreleri, 


g) Hizmetiyi egitimde ba~artlt geyen silrelerin tam amI, 

dahil edilir. 


(2) Ytlda toplam 90 gilnil a~an geyiei g5rev silreleri, aday ogretmen olarak geyen siireler He b~ka yerdeki bir 

gorevin 657 saYlh Kanunun 86 nel maddesi uyarmea ogretmene vekiHeten gordiirillmesi hiUinde bu siirelerin; 

5gretmenlikte geyen klsml g5revin yaptldlgt hizmet alanmda, ogretmenlik dl~mda geyen klsml ise gorevin geyirildigi 

hizmet bOlgesinin birinci hizmet alamnda geymi~ saYlhr. 

Zorunlu ~ab~ma sliresinden saytlmayacak slireler 

MADDE 47 - (1) Zorunlu yalt~ma yilkiimlilsil ogretmenlerden hizmet bOlgelerinin zorunlu yah~ma 

yiikiimliiliigu 5ngorlilen hizmet alanlannda g5rev yapanlann, zorunlu yah~ma yilkiimliiliigii ongorlilen hlzmet alanlarl 

dt~mda vekiUeten ya da gorevlendirme suretiyle 90 gOOden fazla geyen geyici gorev siireleri He; 

a) Temel askerlik egitiminden sonra zorunlu yah~ma ytikllmliililgil ongorlilen hizmet alanlarmda bulunan 

egitim kurumlarmda ogretmen olarak geyen askerlik sllreleri hariy olmak ilzere ayhkslz izinli olarak geyen sllreler, 
b) Tllrkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitllsllnde geyen sllreler, 

c) 657 saydl Kanunun 4 llnell maddesinin birinci flkrasmm (C) bendi kapsammda kIsmi zamanlt geyici 
ogreticilikte ve ek ders llcreti kar~lhgmda gorevlendirme suretiyle geyen sureler He vekil ogretmenlikte ve usta 
ogreticilikte geyen silreler, 

y) Bakanhk ve diger karnu kurum ve kurul~larmda 657 saYlh Kanun He diger personei kanunlan kapsarnmda 
geyen sllreler, 

d) Ozel ogretim kurumlarmda 5gretmen ve yonetici olarak geyen sllreler, 

e) Yeti~iri1mek amaclyla yurt dl~ma gonderilen ogretmenlerin yurt dl~mda geyirdikleri silreler, 

f) 46 nCI maddede belirtilenlerin dl~mdaki siireler, 

zorunlu yah~ma sllresinden saYlhnaz. 

Ogretmenlerin aym egitim kurumunda azami~ah,ma sliresi 

MADDE 48 - (1) Ogretmenler, aym egitim kurumunda adayhk dahil toplarnda en fazla 8 ytl gorev yapabilir. 
(2) Aym egitim kurumunda yer degi~tinne yaptlacak YllIn 30 Eyliil tarihi itibarlyla toplarn 8 ytl gorev yapan 

ogretmenierinatarnalarl, yapdacak duyuru i1zerine ders Yllmm sona erdigi tarihten itibaren en fazla iki ay iyinde, 

cografi durum ve ul~lm ~artlan goz onllnde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilye gruplarmda ohnak ilzere 

alanlarmda ogretmen ihtiyacl bulunan egitim kurumlanna tercihleri dogrultusunda hizmet puanl llstOOliigilne gore 
yaplhr. Tercihlerine atanarnayanlar ile tercih yapmayanlarm atamalan ise aym egitim kurumundaki gorev sllresi en 

fazla olandan b~larnak iizere aIanlarmda 5gretmen ihtiyacl bulunan ilye gruplarmdaki egitim kurumlarma valiliklerce 
resen yaplhr. 

(3) Duyuruda; alanlar itibarlyla bo~ ogretmen kadroian, bu madde kapsarnmda atamasl yapdaeakiardan 

bo~laeak muhtemel ogretmen kadrolan, b~urunun yaptlma ~ekli, b~vuru yeri ve sllresi He diger hususlara yer 
verilir. 

(4) Bu maddeye gore yapIlacak atarnalarda, ogretmenlere en fazla 40 egitim kurumu tercih etme hakkt verilir. 

(5) Bu madde kapsarnmda yer degi~tireeek ogretmenlerin hizmet puanlarmm hesabmda b~vuru tarihinin son 
gilnii dikkate aImlr. 

(6) 8 ytlhk gorev sllresinin hesabma; aym egitim kurumunda ikinci gorev kapsammda yonetici olarak geyen 
g5rev sllreleri hariy olmak ilzere yIlhk izin, hastallk izni, vekiUet, geyici g5rev ve benzeri nedenlerle fiilen yaplhnayan 

5gretmenlik gorevleri de dilhil ediUr. 

(7) Adl degi~en, donfi~en veya birle~tirilen egitim kurumlarmda geyen sfirelerin tarnaml 8 ytlhk g5rev 

sUresinin hesabmda birlikte dikkate ahmr. 
(8) Spor liselerinin beden egitimi ve gilzel sanatlar liselerinin miizik ve gorsel sanatlar/resim ogretmenliklerine 

ilgili mevzuatl uyarmca smavla atarum~ olanlardan aym egitim kurumunda 8 ytlhk gorev sfiresini dolduranlarm ba~ka 

egitim kurumuna atamalarl, aym kapsarnda bulunan egitim kurumlan ile slmrh olarak yaplhr. 

(9) Birle~tirilmi~ smlf uygularnasl yapllan egitim kurumlarmda gorev yapanlar hariy olmak ilzere alanl stnlf 

ogretmeni olan ogretmenlerden ara slmflarda gorev yapmakta iken aym egitim kurumunda 8 ytlltk gorev sllresini 
dolduranlarm b~ka egitim kurumuna atarnaIan, aym slmfve ~ubeyle devarn etmeleri ~artlyla 4 ilncU slmfl okuttuklarl 

ders Yllmm sona erdigi tarih itibarlyla yapIllr. 
(10) Kadrolarmm oldugu nye gruplarmda bulunan egitim kurumlannda alanlarmda nonn kadro aylgl 

bulumnayan ogretmenlerin yer degi~tinne i~lemleri, aym kapsamdaki bir sonraki atarna donemine kadar ertelenir. 
(11) Bu madde hilkllmleri, teror eylemleri etkisi ve sebebiyle ~ehit olan veya yah~arnayaeak dereeede malul 

olan ya da malul olup da yah~abilir durumda olan kamu gorevlileri He er ve erba~lartn ogretmen olan e~ ve yoeuklarl 
He anne, baba ve karde~leri; engelli ogretmenler; engellilik durumuna bagh yer degi~ikligi yapanlardan bu durumlan 

devarn eden ogretmenler ve ozel egitim kurumlannda g5rev yapan ogretmenler hakkmda uygulanmaz. 

sEKiziNci BOLUM 


Mazerete ve Diger Nedenlere Bagb Yer Degi~tirmeler 


Mazeret ve engellilik durumuna bagh yer degi,tirmeler 
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MADDE 49 - (I) Ogretmenlerin; aile birligi, sagllk, can guvenligi mazeretlerine veya engellilik durumuna 
bagIl yer degi~tirmeleri hakkmda, Devlet Memurlafl Kanunu He Devlet Memurlarmm Yer Degi~tirme Suretiyle 
Atanmalanna tli~kin Y6netmelik hukumleri uygulanlr. Ancak; 

a) Aile birligi mazeretine bagh yer degi~tirme, her iki e~in de ogretmen olmasl ve bu kapsamda yer 
degi~tirmek istedikleri yerlerde alanlarl itibarlyla ogretmen ilttiyacl bulunmamasl dururnunda, istemeleri halinde her 
ikisinin de alanlarl itibarlyla ogretmen ihtiyacl bulunan ile/ilyeye atanmalarl suretiyle geryekle~tirilebilir. 

b) Ogretmenlikte ve devlet memurlugunda adayhgl kaldmlmayanlar, devlet memurlugunda adayhgl kaldmhp 
da 6gretmenlige ilk atama kapsammda atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arasl atama yoluyla ogretmenlige 
atananlardan atandlgl yerde en az bir yd yah~mayanlar ile e~i istege bagh sigortah olan ogretmenler, aile birligi 
mazeretine bagh olarak yer degi~tirme isteginde bulunamaz. 

c) E~leri geyici olarak gorevlendirilen ogretmenler, e~lerinin geyici olarak gorevlendirildigi yere aile birligi 
mazeretine bagIl yer degi~tirme isteginde bulunamaz. 

y) Aile birligi mazereti ile engellilik durumuna bagh yer degi~tirmeler, yarlyil ve yaz tatillerinde yapIllr. 
Hizmetin geregi olarak yapllabiJecek yer degi~tirmeler 
MADDE 50 - (I) Haklarmda yapllan adli veya idari soru~turma sonucunda 0 yerde kalmasmda sakmca 

gorlilen ogretmenlerden gorev yeri il iyinde degi~irileceklerin atamalan, gorevli olduklan yere gore slfaslyia alt 
hizmet alanlarmdaki egitim kurumlarma; gorev yeri it dl~ma degi~irileceklerin atamalarl ise, zorunlu yah~ma 
yiikiimliilillderi de dikkate ahnarak alanlannda ogretmen ilttiyacl olan egitim kurumlarmdan birine yaplhr. 

(2) Saghk durumu hariy oImak uzere, haklarmda yapdan adli ve idari soru~turma sonucunda gorev yerieri; iI 
dl~ma degi~tirilenler daha once gorev yaptlklan il'e, iI iyinde degi~irilenler daha once gorev yaptIklan ilyeye, ilye 
iyinde degi~tirilenler ise daha once gorev yapttklarl egitim kurumuna aradan uy yIl geymeden atanma isteginde 
bulunamaz. 

Diger nedenlere bagh yer degi~tirmeler 
MADDE 51 - (1) E~i veya yocugu olen ogretmenler, e!? veya yocuklarmm !'Hum tarihinden itibaren bir YJI 

iyinde yer degi!?tirme isteginde bulunabilir. 
(2) E~i emekli olan ogretmenler, e~jnin emekliye aYflh~ tarihinden itibaren bir yd iyinde e~inin ikamet ettiil;i 

yere yer degi~tirme isteginde bulunabilir. 
(3) Teror eylemlerinin etkisi ve sebebiyle ~ehit olan veya yall~amayacak derecede malul olan ya da malul olup 

da yall~abilir dururnda olan kamu gorevlileri He er ve erba~larm, ogretmen olarak gorev yapan e~ ve yocuklarJ ile anne, 
baba ve karde~lerinin yer degi~tirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmi~ Olmasl 
kaydlyla, kadro imkfullarl da dikkate ahnmak suretiyle bu Yonetmelikteki kIsltlaYlcl hiikiimlere bakllmakslzm 
oncelikle yerine getirilir. 

(4) Afet bOlgesi Han edilen yederde bulunan egitim kururnlarmda gorev yapan ogretmenler, Bakanhgm uygun 
gormesi halinde yer degi~tirme isteginde bulunabilir. Bunlardan zorunlu yah~ma yukUmIUlUgu olanlar, oncelikle 
zorunlu yall~ma yiikiimiUlUgU ongorUien yerlere yer degi~tirme isteginde bulunabilir. 

DOKUZUNCU BOLUM 

istege Bagh Yer Degi~tirme ~Iemieri 


istege bagh yer degi~tirmeler 
MADDE 52 - (1) Ogretmenlerden yer degi~tirme yapIlacak Yllm 30 Eylill tarihi itibarlyia kadrolarmm 

bulundugu egitim kurumunda uy yIllIk -;:ah~ma sUresini tamamlayanlar il iyinde, bulunduklarl ilde Uy yIlhk yab~a 
suresini tamamlayanlar ise iller arasmda yer degi~tirme isteginde bulunabilir. Uy ydhk yah~ma stlresinin hesabmda i1 
iyinde yer degi~irecekler baklmmdan kadrolanrun bulundugu egitim kurumunda, iller arasmda yer degi~irecekler 
bakllrundan ise bulundugu ilde fiilen ogretmen veya ikinci gorev kapsammda egitim kurumu yoneticisi olarak 
geyirilen sureler dikkate almrr. 

(2) Saghk ve aile birligi mazeretlerine bagh olarak zorunlu yall~ma yukiimlUlUgii ertelenen Ogretmenler, 
bulunduklan egitim kurumunda en az uy yIl gorev yapmalan ~artIyla il iyinde yer degi~irme isteginde bulunabilir. 

(3) tkinci gorev kapsammda yonetici olarak gorev yapmakta iken ogretmenlige atanmak isteyenler He ihtiyay 
ve norm kadro fuzlasl ogretmenlerin istege bagh yer degi~tirmelerinde sUre :?artl aranmaz. 

(4) Gorev yerleri egitim kurumunun kapanmasl, norm kadro degi~ikligi, hizmetin geregi ve benzeri ye~itli 
nedenlerle istekleri dogrultusunda veya resen degh;tirilen ogretmenlerin bulunduklarl egitim kurumunda veya ilde 
yalt~Ilmasl gereken sUrenin hesablllda, daha onceki egitim kurumlarmda veya ilde geyen hizmet sureleri birlikte 
degedendirilir. 

ibtiya~ ve norm kadro fazlasl ogretmenlerin yer degi~tirmeleri 
MADDE 53 - (1) Egitim kururnunun ya da bOlUmiinlegitim kurumunda uygulanmakta olan mesieki ve tekuik 

egitim alanmm kapanmasl, program degi~ik:ligi, Bakanligm ogretmenlige atanacaklarm tespitine ili!?kin karanyia 
ders/alan kaldlfllmasl ya da norm kadro esaslarl geregince yapdacak dUzenlemeler sonucu ogretmen fazJabgl olu~masl 
hlUinde; egitim kurumunun ya da bOIUmun kapatdmasl veya program degi~ikligi sonucunda bu egitim kurumlarmda 

gorevli ogretmenler, yeni egitim kurumu aytlarak ogrencilerin ta~lnmasl haIinde bu egitim kurumlarma, ogrenci azhgt 
nedeniyle kapatdan egitim kurumlannda ya da bOlilmlerde gorevli olanlar ise aylk norm kadro bulunmasl hiUinde 
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tincelikle ogrencilerin t~mdlgl egitim kurumlan olmak tizere il iyinde alanlannda ihtiyay duyulan egitim kurumlarma 
mazeretleri ve tercihleri de dikkate almmak suretiyle atamr. 

(2) Bu ~ekilde yapllan atamalarla fazlahgm giderilememesi h1ilinde bu durumdaki ogretmenler tercihleri de 
dikkate ahnmak suretiyle oncelikle il iyinde alanlarmda ihtiyay duyulan egitim kurumlarma atanlr. II iyinde alanlarmda 
ihtiyay bulunmayanlarm atamalarl, bulunduklarl ilde yah~llmasl gereken sUre ~artl aranmakslzm tercihleri 
dogrultusunda yer degi~tirme doneminde il dl~ma yapllabilir; bunlardan zorunlu yall~ma yUkilmlillUgU bulunanlar, 
alanlannda ihtiyay bulunan zorunlu yah~a yilkiimUiliigil ongorUlen hizrnet alanlanna atanlT. 

(3) Ogretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanl daralanlar He gorevli olduklarl egitim kurumlarmda 
alanlarlllda norm kadro say lSI azalanlar, hizrnet puanl iistiinliigiine gore yapllacak degerlendirme sonucunda hizrnet 
puanl en az olandan ba~lamak iizere norm kadro fazlasl olarak: belirlenir. Hizrnet puanmm e~itligi halinde slraslyla; 
5gretmenlikteki hizmet siiresi dalta az olan, ogretmenlige dalta sonra b~layan norm kadro fazlasl olarak beIirlenir, 
Hizrnet puanlarmlll hesablnda yer degi~tirme ba~vurularmm son gUnil esas allllir. Norm kadro fazlasl olarak belirlenen 
ogretmenler; oncelikle gorevli olduklan yerle~im yerindeki ya da i1yedeki egitim kurumlarl olmak Uzere il iyinde 
alanlarmda norm kadro aylgl bulunan egitim kurumlanna tercihleri de dikkate abnarak hizrnet puanl ilstiinlUgUne gore 
atamr. 

(4) Genel hayatl etkileyen deprem, sel, yangm ve benzeri dogal afetler nedeniyle olaganilsti1 durumlarm 
ol~gu yerlerdeki egitim kurumlarmm ogretmen ihtiyacl, 5ncelikle bu madde kapsamlllda bulunan ihtiyay fazlasl 
ogretmenlerle k~Jianlf. 

(5) Bu mad de kapsammda il iyinde yapJian atamalarla fazlahgm giderilememesi durumunda fazlahk, it iyinde 
zamana bagh olmakslZln yapdacak yer degi~tirmelerle giderilir, Bu ~ekilde yapdacak yer degi~tirmeler, duyurusu 
yapdan egitim kurumlarma 5gretmenlerin tercihleri de dikkate allllarak hizmet puanl UstiinlUgUne gore yapllIr, Fazla 
konumdaki 5gretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak iizere b~vuruda bulunmayanlar ile tercihlerine 
atanamayanlarlll g5rev yerleri, il iyinde vaIiliklerce resen belirlenir. 

(6) D5nU§tUrUlen egitim kurumlarmda g5rev yapan 5gretmenler, d5nii~en egitim kurumuna 5gretmen olarak 
atanma §artlarlm ~lmasl ve alanlarmda norm kadro bulunmasl halinde hizrnet puanl iistiinliigUne gore oncelikle bu 
egitim kurumlanna atamr, 

ONUNCUBOLUM 

Ortak Hiikiimler 


Degerlendirme lII~fitleri 
MADDE 54 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda, Bakanhga bagh her derece ve tUrden egitim kurumunda gorev 

yapan ve adayhk siirecini tamamlaml§ olan ogretmenlerin ba§arl, verimlilik ve gayretlerini 1liymek iizere her ders Ylh 
sonunda, gorev yapttgl egitim kurumunun miidUru tarafmdan degerlendirmesi yaplhr. 

(2) Degerlendirme Ol¢tleri olarak Ek-3'te yer alan Form esas almlr. Degerlendirmeler ders ylh bitiminden 
itibaren bir ay iQinde, MEBBtS iizerinde olu~turulacak modUl iizerinden geryekle§tirilir. 

(3) Bu madde kapsammdaki degerlendirmelerin BakanhkQa duyurulacak usul ve esaslar QerQevesinde, 
zamanmda, nesnel ve tarafslz ~ekilde yUrUtiilmesinden ilgili i1 mill! egitim mUdilrU sorumludur, 

(4) Bu degerlendirmeler ogretmenlere ba~arl belgesi verilmesinde dikkate almlf. 
(5) Degerlendirmelerin yaptlmasma ili~kin ortaya Qlkabilecek tereddiitleri gidermeye ve uygulamaYl 

yonlendirmeye Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MUdUrlUgil yetkilidir. 
Yer degi~tirmelerde esas ahnacak hUBuslar 
MADDE 55 - (1) Ogretmenlerin yer degi~tirmeleri BakanllkQa belirlenen takvime g5re yaplhr, 
(2) Yer degi~tirmelere ili§kin i~ ve i§lemler Bakanllgm internet sitesinde duyurulur. Yer degi§tirme ba§vurulan 

duyuruda belirtilen sUre iQinde e1ektronik ortamda yaplhr. Elektronik ortamda yapdmayan ba§vurular ile 
onaylatdmayan ba~vurular geQersiz saylhr. Ba§vurular ~ahsen ya da noter araclhglyia vek1ilet verilen ki~ilerce 

yapdabilir. 
(3) Tereihe bagh yer degi§tirmeler hizrnet puanl iistiinlUgilne g6re yaplhr. Hizmet puanlanmn hesabmda yer 

degi~tirme ba§vurularmm son gUnil esas ahmf. Hizrnet puanmm e~itligi halinde slraslyla; ogretmenlikteki hizmet 
siiresi dalta fazla olana, ogretmenlige daha once ba§layana oncelik verilir; e~itligin devarm Mlinde ise atanacak 
ogretmen bilgisayar kurasl He belirlenir. 

Yeni a~dan egitim kurumlafl 
MADDE 56 - (1) Egitim-5gretime yeni aQllan egitim kurumlanmn ogretmen ihtiyacl yer degi~tirme 

donemlerinde k~danlr. 
(2) Egitim-ogretime yer degi~tirme donemleri dl§mda aQIlan egitim kurumlarmm ~ ogretmen ihtiyacI, it 

genelinde yapdacak duyuru QerQevesinde il iQi yer degj~tirme ~artlanm ta§lyan ogretmenler ile norm kadro fazlasl ve 
ihtiyaQ fazlasl ogretmenlerin ba~vurularmm almmaSI suretiyle hizrnet puam ilsllinlUgUne gore yapllacak atamalarla 
kar~Ilanlr. 

Mazeret durumu nedeniyle yer degi~tirmesi yapdamayanlarm ayhkslz izinleri 
MADDE 57 - (I) Hizrnet puanl veya alanlannda norm kadro yetersizligi nedeniyle mazerete bagh iller 

arasmda yer degi~tirme istekleri kar~danamayan ogretmenler, 652 saydl Kanun HiikmUnde Karamamenin 37 nei 
maddesinin be§inci flkrasma gore istekte bulunduklarl yere atanmaya hak kazanmcaya kadar ayhkslz izinli 
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sayIlmalanm isteyebilirler. Bu siire iir,; yIldan fazla olamaz. Bu durumda olanlann ayhkslz izin hakkmdan 
yararlandmlmalan ir,;1n aile birligi mazeretine bagh yer degi~innelerde kendilerine Bakanhkr,;a sunulan tercihlerin 
tamamml kullanmalarl ~artl aranlf. 

(2) AyhkslZ izinli sayIlanlar, bulunduklarl il mill! egitim mtidilrliiklerine bu amar,;la taltsis edilecek bo~ 
kadrolara atanlr. Bu maddeye gore ayhkslz izinli saydanlar, her mazerete bagh yer degi:?tinne doneminde 
mazeretlerinin devam ettigini belgelendinnek zorundadlf. Mazeretlerinin devam ettigini belgelendiremeyenlerin 

ayhkslZ izinleri iptal edilerek ayhkslz izinli sayIldlklarl ilde bulunan egitirn kurumlarmm durumlarma uygun ogretmen 
kadrolarma oneelikle atamr. AylIkslz izinlerini kendi istekleriyle iptal ettirenlere bir sonraki mazerete bagh yer 
degi~tinne donemine kadar ayhkslz izin verilmez. 

(3) AyhkslZ izinli saydanlardan ilr,;ilneu yIlm sonunda yer degi~tirme suretiyle atamalarl yapllamayanlar, 
ayhkslz izinli saYlldlklarl ilde bulunan egitim kurumlarmm durumlarma uygun ogretmen kadrolanna oncelikle atanlf. 

Hizmet slmfmm degi~tirilmesi 
MADDE 58 - (1) Ogretmenlik gorevini devamh surette yapamayacaklarl resmi ve ozel egitim ve ar~tlnna 

hastaneleri veya Universite hastanelerince dUzenlenen saghk kurulu raporunda belirtilenlerden Sosyal GUvenlik 
Kurumunca raporu uygun bulunanlar He haklarmda yapllan denetirn ve soru~turma sonucunda yetersizIigi nedeniyle 
ogretmenlik gorevini yapamayacagl tespit edilenler diger hizmet smtf1armdaki durumlarma uygun kadrolara atanabilir. 

(2) Bakanhgm merkez veya t~ra te~kilatmda y5neticilik gorevleri harir,; olmak uzere egitim ve ogretim 
hizmetleri smlfl dl~mdaki gorevlete istekleri uzerine atananlar, bu gorevlerde en az Ur,; ytl vah~madan yeniden 
ogretmenlige atanamaz. Bunlarm atamalarl ur,; ydm sonunda zamana bagh olmakslZln yapdabilir. 

Atama yapdacak egitim kurumlarmm duyurulmasl 
MADDE 59 - (I) Mazerete bagh yer degi~innelerde, ogretmenlerin mazeretlerinin ~ilanabilmesi 

baktmmdan ogretmen ihtiyact bulunan egitim kurumlannm tamamma il mill! egitim mtidUrlilklerince elektronik 
b~vuru sayfasmda yer verilir. 

(2) Wer arasmda istege ve zonmlu r,;ah~ma yiikilmHililgUne bagh olarak yapdacak yer degi~tirme suretiyle 
atamalarda ogretmenlerin tercihlerine yansltIlacak egitim kurumlarl; 0 yerle~im yerinde gorev yapan mevcut 
ogretmenlerle ihtiyaem kar~llanabilirligi dikkate almarak ogretmen ihtiyael bulunan egitim kurumlarl arasmdan it milli 
egitim mtidUrlilklerince belirlenir. iller arasmda yer degi~recek ogretmenlerin alanlar bazmdaki kontenjanlarl illke 
genelinde dengeli dagdtml saglayacak: ~ekilde hizmet bolgeleri ve illerin doluluk oranlarl dikkate ahnarak belirlenir. 

(3) Ogretmenlik gorevine atamalarda adaylann tercihlerine yansltdacak egitim kurumlart, illerin alanlar 
itibarlyla doluluk oranlarl esas almarak UIke genelinde dengeli daglhml saglayacak ~kilde belirlenir. Bu ~ekilde 
belirIenen egitirn kurumlari, ogretmen atama doneminde b~vuruda bulunan adaylarm tercihine irnkiin saglayacak 
~kilde Bakanhkr,;a ar,;dan elektronik ba~uru sayfasmda belirtilir. 

Alan degi~ikligine bagb yer degi~tirmeler 
MADDE 60 - (1) Bakanltkr,;a uyglill gorulmesi Mlinde; ogrenimine uygun alant dl~mda bir b~ka alana atanan 

ogretmenler, ogrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan ogretmenler ile b~ka bir alanda yUksekogretimi 
bitiren ogretmenler, adayhklanmn kaldlfllml~ olmasl ve ytiksekogrenimlerinin atanacaklarl alana uygun olmaSi 
kaydlyla, Bakanhgm karanna gore mezlilliyetleri itibanyla atanabilecekleri alanlara alanlarllllll degi~irilmesini 

isteyebilir. 
(2) Alan deg~ikligi isteyen ogretmenlerin alan degi~iklikleri, il ir,;inde tercihleri de dikkate almmak suretiyle 

alanlarlllda ihtiyar,; duyulan egitim kurumlart olacak ~ekilde hizmet puant tistilnli1gtine gore yaplhr. Hizmet puanlannm 
e~it olmasl durumunda ogretmenlikteki hizmet sOresi daha fazla olana oncelik verilir. 

(3) Alan degi~ikligi h;lemleri Bakanltkr,;a belirIenecek takvim r,;err,;evesinde yaptllf. 

ONBiRiNci BOLUM 
~e~itli ve Son Hiikiimler 

Atamalan Bakan tarafmdan yapdacak ogretmenler 
MADDE 61 - (1) 652 saydl Kanun HilkmUnde Karamamenin 37 nei maddesinin dokuzuncu flkraSi 

kapsamlllda yaptlacak ogretmen atamalarllla ili~kin usul ve esaslar Bakanbkr,;a dilzenlenir. 
Ger~ek dl~1 beyan ve usulsiiz i~lem 
MADDE 62 - (1) Bu Yonetmelik kapsammda yapilan i~lemlerle ilgiJi olarak gerr,;ege ayktrl beyanda 

bulundugu, sahte bilgi ve beige dilzenledigi ya da durunIlarmda meydana gelen degi~iklikleri bildinnedigi sonradan 
anl~Ilanlarm atamalarl yapllmaz; yapIlml~ ise iptal edilir ve bu ki~iler hakklllda TUrk Ceza Kanununun ilgiIi 
hilk:Umleri uyarlllca sur,; duyurusunda bulunulur. 

Hiikiim bulunmayan Miler 
MADDE 63 - (I) Bu Yonetmelikte hilkUm bulunmayan haIlerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 saytll Bakanlar 

Kurulu Karan ile yOrurlilge konulan Devlet Memurlarmlll Yer Degi~tinne SuretiyJe Atanmalarllla tli~kin Yonetmelik 
hilkumleri uygulanlr. 

Yfirfirlfikten kaldlrtlan yonetmelikler 
MADDE 64 - (1) 6/5/2010 tarihli ve 27573 saydl Resmi Gazete'de yaYlmlanan Mill! Egitim Bakanltgl 

Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~inne Yonetmeligi ile 19/1212010 tarihli ve 27790 saytll Resmi Gazete'de 
yaYimlanan Mill! Egitim Bakanhgma Bagh Fen Liseleri ve Sosyal BHirnler Liselerinin Ogretmenleri He GUzel 
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Sanatlar ve Spor LiseIerinin Beden Egitimi, MUzik ve G1)rsel SanatlarlResim Ggretmenlerinin Seyimi ve Atamalarma 
Dair Y1inetmelik ylirlirlUkten kaldtnlml~tlr. 

Kazamlml~ baklar 

GE(:ici MADDE 1 - (1) Ggretmenlerin, yUrtlrlUkten kaldmlan y1)netmelikler kapsammda verilen hizmet 
puanlan ile zorunlu yah~ma yiikiimltlliigii 1)ng1)rtlIen egitim kurumlarmda geyen hizmet sl.ireIeri geyerli sayilir. 

(2) Ggretmen olarak gorev yapmakta iken 23/411999 He 14/2/2005 tarihleri arasmda ahD1~ olduklarl disiplin 

eezasl sonueu ogretmenlikleri sona erip, 2216/2006 tarihli ve 5525 saYllI Kanun uyarmca haklarmda verilmi~ disiplin 
eezalarmm btltiin sonuylarl He ortadan kaidmlmasma bagh olarak 1igretmenlige dondtlrlilenler He aym tarihler arasmda 
istifa sonueu gorevinden aynlanlardan yenidenogretmenlige atananlara gorevlerinden aynldlklan tarih He 
ogretmenlige d1indiirtlldiikIeri tarih arasmda geyen siireler baklmmdan, atandIklarl egitim kurumu iyin bu 
Yonetmelik:te ong1iriilen hizmet puam verilir. Hizmet puanmm hesabma esas siirelerin yddan artan her ayl iyin 0 

egitim kurumunda bir Yllhk siireye kar~IlIk gelen puanlll 1/12'si esas allmr. Aydan artan siireler dikkate alllllllaz. 
Ylldan artan siireler iyin hesap edilen hizmet puanmm kesirli olmasl hil.linde kesirli puan tama tamamlamr. 

I)ebit ve malul gazi yakml ogretmenler 

GE(:ici MADDE 2 - (1) Teror eylemleri etkisi ve sebebiyle §ehit olan veya yah§amayacak dereeede malul 
olan ya da malul olup da yah~abilir durumda olan kamu gorevIileri He er ve erb~larlll, ogretmen olan e~ ve yoeuklarl 
He anne, baba ve karde~lerinden hillen wrunlu hizmetini yerine getirmekte olanlar, bu Yonetmeligin yiirtlrliige girdigi 
tarihi takip eden ilk yer degi~tirme doneminde, bir defaya mahsus olmak iizere zorunlu hizmet yiiktlrnliiliigiinii 

tamamlaml~ olup olmadlklanna bakllmakslZm ve b~kaea herhangi bir ~art aranmakslzlll alanlarlllda 1igretmen ihtiyael 
olan istedikleri bir egitim kurumuna atanlr. 

Aym egitim kurumunda azami ~ah~ma soresi uygulama soreci 

GE(:ici MADDE 3 ~ (1) 48 inci madde hl.ikiimleri aym egitim kurumunda; 2014-2015 ogretim ytllllda 12 
yd, 2015-2016 ogretim ytlmda 11 yd, 2016-2017 ogretim yIllllda 10 yd, 2017-2018 ogretim ytlmda 9 yll gorev yapan 
ogretmenler hakkmda uygulanlr. 

Ogretmenlik giirevi dl~mdaki gorevlere atananlar 
GE(:ici MADDE 4 - (1) Bu Y1inetmeligin yaYllDi tarihinden onee Bakanhgm merkez veya ta~ra te~kilatmda 

egitim ve ogretim hizmetleri slmfi dl§mdaki gorevlere istekleri iizerine atanml~ olan ogretmenler, bu Yonetmeligin 
yaylml tarihinden itibaren alb ay iyinde b~vuruda bulunmalan halinde yeniden ogretmenlige atanabilir. 

Zorunlu ~ah~ma kapsammda bulunan egitim kurumlan 

GE(:ici MADDE 5 - (1) Bu Yonetmelikle yiirlirliikten kaldmlan 6/512010 tarihli ve 27573 saydl Resmi 
Gazete'de yaYlmlanan Mim Egitim Bakanhgl Ggretmenlerinin Atama ve Yer Degi~irme Yonetmeligi ile belirlenen 
hizmet alatdarma yonelik i~ ve j~lemler, bu Yonetmelige gore yapdacak belirlemenin Tebligler Dergisinde yaylml 
tarihine kadar devam eder. 

Aday ogretmenlik soreci 

GE(:ici MADDE 6 - (1) Bu Yonetmeligin adaylIk i~lemleri He ilgili hiikiimleri, 14/3/2014 tarihinden sonra 
ilk defa atanan aday ogretmenler hakkmda uygulanlr. 

(2) Bakatdlk kadrolarmda 14/312014 tarihinden sonra ilk defa atanan ve bu Yonetmeligin yiirtlrltige girdigi 
tarihten itibaren geriye dogru topJam iki ayhk fiiIen ogretmenlik gorevi yapan aday ogretmenlerin performansl, 2014· 
2015 ders Ylhnm ikinci doneminde iki defa degerlendirilir. Birinei degerJendirme sonueu yUzde otuz, ikinci 
degerlendirme sonueu yiizde yetmi~ oranmda dikkate ahnrr. Yliz iizerinden en az elli puan alanlar performans 
degerlendirmesinde b~arlh saYlhr. BeIge He ispatl miimkiin kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle degerlendirilmeleri 
sonraki donemlere kalanlann performanslan da bir donem fizerinden aym usulle degerlendirilir. 

Egitim personelinin ogretmenlige atanmalart 
GE(:ici MADDE 7 - (1) 5580 saYlh Kanun kapsammda faaliyet gosteren dershaneler He ogrenci etiit egitim 

merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibanyla egitim personeli olarak yah§makta olan ve herhangi bir sosyal giivenlik 
kurumundan emeklilik, y~hhk veya malullOk ayhgl almaya hak kazanmaml~ olup bu i~ yerleri iizerinden sigorta 
primi odenmi~ yah~ma sliresi 1/112014 tarihi itibarlyla en az alb yIl olatdardan, KPSS'den atanaeaklarl alanlar iyin 
belirlenen taban puan ve fizerinde puan alml~ olma ~artl hariy 5 inci maddede belirtilen ~artlarl t~lyanlar, yaptlacak 
duyuru uzerine Int2015-1/812015 tarihleri arasmda Bakanhgm ogretmen kadrolarma atanmak iyin b~vuruda 
bulunabilir. 

(2) Duyuruda; ba§vurunun yaptlma ~ekli, b~vuru yeri ve siiresi, sozlii smav degerlendirme formu, kadro ve 
ihtiyaylarl dikkate almmak suretiyle belirlenen hizmet bolge ve hizmet alanlannda bulunan atama yaptlaeak egitim 
kurumlarmm alanlar itibarlyla bo~ bulunan ogretmen norm kadrolan ile diger hususlara yer veriIir. 

(3) Bu madde kapsammda ogretmenlige atanmak Uzere ba~vuruda bulunan adaylarm sOzlii smavda 
degerlendirilmeleri amaelyla illerde sozlu smav komisyonu kurulur. S1)zlu smav komisyonu; il mill! egitim 
miiduriiniin veya gorevlendireeegi bir il mill! egitim mudiir yardtmelslrun ba~kanhgmda, il mlm egitim miidiirtlnee 
belirlenecek iki ilye mllIi egitim miidiirtl ile il ve ilye milli egitim miidiirliiklerinden birer ~ube miidUrtlnden olu~ur. 

AylI usulle be~ yedek uye belirlenir. AsJl uyenin bulunmadlgJ toplantlya komisyon ba~kanlmn ,(agnsl Uzerine yedek 
liye kaultr. Komisyon kararlarl oy yoklugu ile almlr. Gerek gortllmesi haIinde aym usulle birden fazla sozlii smav 

komisyonu kurulabilir. 
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(4) Sozlti smav komisyonu b~kan ve Uyeleri, bo~anrm~ olsalar dahi e~lerinin, ikinci dereeeye kadar (bu dereee 
diihil) kan ve kaym hlslmlannm ve evlathklannm degerlendinnelerinde gorev alamaz. 

(5) Sozlti smav komisyonunun sekretarya i~lemleri, iJ milli egitim mtidtirlUklerinin insan kaynak1an 

hizmetIerinden sorumlu ~ube mtidtirlUgUnee ytirtittilUr. 

(6) Sozlti smav komisyonunun gorevleri ~unlardlr: 


a) Sozlti smav sorulanm hazulamak veya hazlflatmak, sozlti smavlan yapmak ve degerlendirmek, 


b) SozlU smava katdan adaylann smav sonuQlarml duyunnak, 


c) SoziU smava iIi~kin itirazlan sonuQlandlrmak, 


Q) Sozlu smava ili~kin diger i~ ve i~lemleri ytirtitmek. 

(7) Sozlti slllavda adaylar; 


a) Ozel alan bilgisi, 


b) Pedagojik fonnasyon, 


c) Genel kUltUr, 


Q) Genel yetenek, 


d) Egitim yonetimi ve egitim sistemi He ilgili temel bilgiler, 


yl.\nlerinden ytiz puan tizerinden degerIendirilir. Yapdaeak degerlendinnede (a) ve (b) bentIerinin her birinin 


puan aglrhgl yUzde otuz be;;, (e), (Q) ve (d) bentlerinin her birinin puan agJrbgJ ise ytizde ondur. Sl.\zlti smavda 70 ve 

tizerinde puan alanlar b~arlh saydlf. 

(8) Sozlti Slllav sonUQlanna, smav sonuQlarlll1ll duyuruldugu tarihten itibaren en geQ be~ gUn iQinde, iI mill1 
egitim mUdtirltigU araelhgJyla, sozlti smav komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, ba~uru tarihinden itibaren en 

geQ be;; gUn iQinde sozlti Slllav komisyonu tarafmdan degerlendirilir ve sonuQlar en geQ be~ gUn iQinde ilgililere 

bildiriJir. 

(9) Sozlu smavda ba;;ardl olan adaylar, itirazlarm sonuQlandmldlgl tarihten itibaren en gey on gUn iQinde 

tercihleri de dikkate ahnarak puan iisttinltigUne gore saghk ozrU hariQ dort yd stireyle ba;;ka bir yere atanmamak tizere, 

kadro ve ihtiyaQlar dikkate almmak suretiyle Han edilen kontenjan dahilindeki ogretmen kadrolarma atanlr. Adaylann 

puanlarmm e;;itligi htUinde hizmet stiresi fazla olanm atamasl yaplhr. ~itligin devaml haIinde atanaeak aday kura He 

belirlenir. 

ViiriirUik 
MADDE 65 - (1) Bu Yonetmeligin 54 UneU maddesi 2015-2016 ogretim ydl b~mda, diger maddeler ise 

yaYlffil tarihinde ytirtirItige girer. 

VUrUtme 
MADDE 66 -(1) Bu Yonetmelik hiikilmlerini Mill! Egitim Bakanl ytirUttir. 

Ekler icin tlklaymlz 
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