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T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 ACELE VE 
GÜNLÜDÜR

Sayı : 51024361-903.02.01-E.13537865 25.09.2020
Konu : 2020 Yılı Eylül Ayı Öğretmenlerin İl İçi
              İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17/04/2015 tarihli ve ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlimiz genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılamak 
üzere kadrolu öğretmenlerin başvuru ve yerdeğiştirme işlemleri, ilgi yönetmelik 
doğrultusunda hazırlanan ve ekte yer alan "2020 Yılı Eylül Ayı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe 
Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Müdürlüğümüzce hazırlanan ve ekte bir örneği gönderilen duyurunun  ve eklerinin 
okul/kurum/ilçenizde görev yapan tüm kadrolu öğretmen ve yöneticilere imza karşılığı 
(okulda bulunamayanlara çeşitli iletişim araçlarıyla) duyurulması; şartları taşıyan 
öğretmenlerden yer değiştirmek isteyenlerin başvurularının ekte yer alan başvuru ve tercih 
formu aracılığıyla alınarak, yine ekli duyuru içindeki takvimde belirtilen tarihte DYS 
üzerinden resmi yazı ekinde toplu olarak bağlı bulunulan ilçe milli eğitim müdürlüğüne 
gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut normlara göre norm kadro fazlası 
öğretmenler, ilgi yönetmeliğe göre okul müdürlüklerince belirlenerek, bu durumları 
kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Başvurular 28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ve tercih formu 
öğretmenlerce Excel ortamında doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanıp, aslı en geç 30 
Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar okul müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru 
süresi içinde öğretmenler, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il/ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu iptal ettirebileceklerdir.

Bilgi ve gereği ile yukarıda belirtilen ve ekli duyuruda yer alan hususlara dikkat 
edilerek, herhangi bir aksamaya meydan verilmeden başvuru işlemlerinin tamamlanmasını 
rica ederim.

 Halil İbrahim YAŞAR
                                                                                                                              Vali a.
                                                                                                                  Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
1-Duyuru (5 sayfa)
2-İhtiyaç Listesi (4 Sayfa)
3-Başvuru ve Tercih Formu (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Kaymakamlıklar (İlçe MEM.)
Merkez ve Merkeze Bağlı Her Dereceli Okul ve Kurumlar


