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BAKANLIcmn

Bakalfi§rn resmi web sitesinde 1 1 .08.2015 tarihinde yaymlanan Ö§retmenlerin
2015 Yr[ Yaz Tatili Aile Birli§i, Sa§hk, Can Gi.ivenli§i Mazeretleri ve Engellilik Durumu Ile
Di§er Nedertlere Ba[h Yer De§igtirme Duyurusu'ttut1;
2.Tercil-rler

b)

il

iginde

"il

iginde mazeÍeÍ durumuna ba§h yer de§igtirecek ö§retmenler, mazeretlerinin
bulundu[u yerleqim yerindeki e§itim kurumlan arastndan en gok 40 (krrk) tercihte
bulunabilecektir.
Bi.iytikgehir stati.isi.indeki illerde görev yapan ö§retmenler, eglerinin görev yaptrklarr
ilqe ile Adres Kayrt Sistemine (AKS) kayrth ikametgàhlarrrun bulundu§u ilgedeki e§itim
kurumlannr tercih edebi lecektir.

Biiytikgehir stattistir-rde olmayan illerde yaprlacak yer de§igikli§i iglemlerinde il
nterkezleri, ilgeler, beldeler ve köylerin her biri ayrr bir yerlegim yeri olarak de§erlendirilecek
ve bu yerleginr yerleri arastnda yer de§igikli[i bagvurusu yaprlabilecektir.

Bu

yerlegim yerlerinin igindeki e§itim kurumlan arasmda

yer

de§igikli§i

yaprlmayacaktrr.

BtiyÍikgehir belediyesi statiistinde olmayan illerde görev yapan ö§retmenler, yalnrzca
mazeretlerinin bulundu§u il merkezi (belde ve köyler dehil) ya da ilgedeki (belde ve köyler
dàhil) e§itim kurumlannr tercih edebilecektir.
Egleri aynr ilgenin köy veya beldelerinde görev yapan ö§retmenler, öncelikle eglerinin
oldu§u yerdeki e[itirn kurumlarrnr tercih edecekler; eglerinin bulundu§u yerde
atarrabilecekleri herhangi bir e§itim kurumu bulunmamasr halinde ise yakrn köy veya
beldelerdeki e§itim kurumlannr tercih edebilecektir." qeklinde dtizenlenmigtir.
Bu di.izerrleme sebebiyle, Bi.iyiikgehir stattistindeki illerde görev yapan ve il iginde öztir
durunruna ba§h yer de§igikli§i yapmak isteyen ö§retmenlerimizden baz/ral bu hakkrnr
kullanamayacaktrr. Bilindi§i izere,6360 sayrh Biiytikgehir Yasast uyannca 30.03.2014 tarihi
itibanyla Btiyi.ikqehir olan il sayrsr 30'a gftanlmrg ve Btiytikgehirlerde bulunan beldeler,
köyler kapatrlarak tamamr mahalleye döni.igtUrtilmÍigtiir. Bu nedenle BÍ.iyiikgehir olan
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illerimizde eski adryla köyde, yeni adryla mahallede gahgan ö§retmenlerimiz ma§duriyet
igin
yagayacaktrr. Ulagrmr aani Oogiu dtizgiin olmayan bu yerler mahalle kabul edildi§i
grubu
n.,unàtt" olal köylerde gahqan ö[retmenler 30 Mart 2014 öncesinde köyden qehre öztir
yer desiqtirr-ne isteyeUitmót<te iken, yeni yasa ile beraber köylerin mahalle olmasryla bu
ganslannr kaybetmektedirler.

örnesin; Antalya ili rcag ilgesinde görev yapmakta olan iiyelerimizden baztlanntn
srasduriyetini somut örneklerle agrklayacak olursak; Ka§ Merkez Ortaokulu Miidtir
yafor,rcrsr olarak görev yapmakta olan Ekrem AKSAKAL ile Karada§ ilkokulunda ö§retmen
olarak görev yapmakta oian egi Safiye UnCUf AKSAKAL'In görev yerleri arastndaki

lresaÍè 60 km olmasrna kargrlrk, Karada§'rn rnahalle olmasrndan dolayr öziir durumuna ba§ll
yer desiqiklisi isrenememektedir. Yine Ka9 .ilgesi Merkez Atattirk I,l!"lyh_:la. Tlirkqe
ógretmeni olàrak görev yapmakta olan Erhan ÖZOpUin ile egi Funda OZDEMIR'in görev
yapmakta oldusu Kalkan Beldesindeki ortaokul arasrndaki mesafe 35 km olmastna ra§men
y"i a.gigitlisi istenememektedir. Kaq ilgesi Ova Beldesindeki okul ile Gönbe ilkokulu
arasrndàki mesafe 65-70 km olmasrna kargrhk bu iki okulda görev yapan egler öziir durumuna
basl yer desigiklisi yapamamaktadrr. Bu örnekleri tilke genelinde go§altmak miimktindiir'

baslamda, Biiytikgehir statiisiindeki illerde mahalle olan yerlerde gahqan
ösretmenlerimizin özi.ir grubu atamalarrndan istifade etmelerinin sa§lanmast igin

Bu

Bakanhsrnrzca gerekli gahqmalann yaprlarak ma§duriyetlerin önlenmesi hususunda;

Gere§i

ni

bi lgi

lerinize arz ederrz.

§AHiNDOCa.N
Toplu

el Mevzuat ve

