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DAGlTIM YF.Rl-ERlNF.

ilgi I Mi]]i [ğitiıı Baİanlığ Ö&ctmcn Atama vc Ycr Dcğiştirme Yönetmeliği

. ı]imiz Şahinbey. ilçesmde 20l9_2020 eğitim öğretim yüllnda açıllşl yapılan Şıhintepe
llkokulu, GüneYk€nt llkokulu ilc G0neykent ortıokulu'nun öğeı.(nen ihliyacını ka§ılamak
amacüyla ekl i listede bclini lcfl a lanlara ilgi yönetmeliğin 56. Maddesl uyafl nca tercih ve hizmet pıJan l

üsiünlüğüne göre kadrolu öğretmcn atamasl yap acakhr

lİimize bağlü eğitim kurumlannda kadrolu öğreımen olup, başurrunun son günü olan
22lllD0l9 l^rih| itibariylc bulundukları eği|iüİ kurumunda kadrolu öğretrncn olank 3 (üç) ylllık
çallşma süresini tamanlayajılann başr.jruları kabul edilccekıi.

Zorunlu çalışma yüümlüsü olıtp, halen zorürnlu hizmetini yapan, bu hizmetini lamamlamayan
öğrctürrcnlcİin baŞvuruları kabul cdilıİcyeccktil

Zorunlu ça]ışrna yükiimlüğü olmayan, zorunlu hizmctten muaf olan veya zorunlır hizmetinl
cnclctmiş öğrctmcnlerin başvurularü kabul edilecckrır.

Hizmct puanrn hesabünda başwrunun son günü dikkatc aIınacak. hizmet pusnünın eşidiği
halinde öğrelünenlik hizüneti fazla oIana öncelik veri]eccktir

a) Hizmctin gercği ola.ak ıl içindc vcya illcr arasında yer değişikliği yapülanlardan yargl kİran
goreğincc eski görev ycrine iade edilcnlcrin eski ve yeni görcv ycrlerindeki hizmet süre]cri.

b) Görcvti olduklan cğitim kuruınunun dönüştürülmcsi, kaPanması, cğitim kurumunda noİn
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedcnlere bağIı olarak idzri ıasafrufla üsteklcİi

doğrultusunda ya da rcsen görcv ycrlcri dcğişıirilcn dğrctmcnlerin bulundülan eğilim kurumlarıılda

ve daha öncekt eğitim kurumlarlnda geçen hizmel sure]cfıl

birliktc değcrlendirilccektir-
Zorunlu hizmet yüküıılüsü olmay|p. görev yaphklarü eğitiDr kurumunda ihtiyaç vc norm kadİo

fazlası olaır öğrenıenicr ile eğitim kuruınlannda ikinci görev kapsamünda yönetici olank görev

yapmakta olaniardan ybneıiciliğ; devam ctmck islcıncycnlcr, ] yllilk çalışına sürc şanl aranmaksüzln

}er değişıiımc ;sıcğindc bulunabılcccllcr,.jir,

irşuuruıa bulunmsk istcycnlerifl ckte göİdcrilcn torcih formunrr doldurııP, okul müdüİlüğünc

nnavlatııriıkıan soura lt_22 Kosım 20l9 tarihleri arasındı başvurı]nun son günü mesai bitiııinckadar

;;İ;;;;; a;";; İaynı!,]sr| Hizmetleri (öğretmen Atıma) Şubc§tnc elden teslim etmeleri

gerckmck{cdir..

Bilgilcrinizi ve konunun ilçenizde göfev yaPan

dncnle rıta cderim

yöneıici ve ötsreımenlere dıryurulmasını
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