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DAGITIM YERLERiNE

2017 EylU1 ogretmenlerin il i<;i ve iller araSl istege bagh yer degi~tirme i~lemleri,
17.04.2015 tarihli ve 29329 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl
Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi hiikUmleri de dikkate almarak ekte
gonderilen duyuru <;er<;evesinde yapllacaktu.
Yer degi~tirme ba~vurusunda bulunacak ogretmenlerin yer degi~tirme i~lemlerinin
saghkh bir ~ekilde ger<;ekle~tirilebilmesi baklmmdan ba~vuru ve atamalanna etki edecek
MEBBis kaYltlanndaki bilgilerinin gUncellenmesi gerekmektedir.
Bu i~lemlerin ba~vuru siiresi i<;erisinde tamamlanmasl ve ba~vurularda herhangi bir
aksakhga sebebiyet verilmemesi i<;in gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda geregini rica
ederim.
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
Genel Miidiir

Ek: Duyuru (4 sayfa )
DAGITIM:
Geregi:
81 il Valiligine
(il Milli Egitim Miidiirlugii)

Bu evrak govenli elektronik imza He imzalanml~ttr. https:llevraksorgu.mcb.gov.tr adrcsindcn

b6cO-6b2a-3885-913b-7723

kodu He tcyit edilebilir.

OGRETMENLERiN 2017 EYLUL iL i~i VE iLLER ARASI iSTEGE BAGLI YER
DEGi~TiRME DUYURUSU
Bakanhglmlza bagh egitim kurumlannda gorevli ogretmenlerin iI i9i ve iller araSI istege bagh
yer degi~tirme i~lemleri, 17/0412015 tarihli ve 29329 saylh Resmi Gazete'de yaYlmlanarak
yiirUrJiige giren Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi
dogrultusunda a~aglda belirtilen a91klamalar gergevesinde yapllacaktlr.
istege bagJI yer degi~tirmelere;
1- Ogretmenlerden 30 Eyliil 2017 tarihi itibanyla kadrolannm bulundugu egitim kurumunda
ii9 yIlhk 9ah~ma siiresini tamamlayanlar il i9inde, bulunduklarl ilde ii9 yIlhk 9ah~ma siiresini
tamamlayanlar ise iller arasmda yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir.
9ah~ma

yiikiimliisii

yiikiimlUlUgii

ertelenmi~

2- Birinci, ikinci ve ii9iincii hizmet alanlannda gorev yapan zorunlu
ogretmenlerden;
a) Saghk ve
o\anlar,

e~

durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu

9ah~ma

b) Ba~vurularm son giinii itibanyla adayhktan kaldmlmlij olanlar,
istemeleri halinde ii9 ydhk 9ah~ma siiresi ~artl aranmadan it i9inde veya il dl~mdaki zorunlu
yiikiimliilUgii ongorlilen hizmet alanlarma yer degi~tirme ba~vurusunda
bu lunab iI ecektir .
9ah~ma

3- Dc; ytlhk slirenin hesabmda ogretmenin;
a) tI ic;inde yer degiijtirecekler baklmmdan kadrolarmm bulundugu egitim kurumunda, iller
arasmda yer degi~tirecekler baklmmdan ise bulundugu ilde fiilen ogretmen (sozle~meli
ogretmen veya asker ogretmen olarak gec;irdigi slireler dahil), veya egitim kurumu yoneticisi
olarak gorevlendirildigi slireler,
b) Gorevli olduklan egitim kurumunun donii~tlirUlmesi, kapanmasl, norm kadro fazlasl
olmalan, hizmetin geregi ve benzeri c;e~itIi nedenlerle idari tasarrufla istekleri dogrultusunda
veya resen gorev yerleri degi~tirilen ogretmenlerin bulunduklan egitim kurumunda veya ilde
c;ah~llmasl gereken slirenin hesabmda, daha onceki egitim kurumlarmda veya ilde gegen
hizmet slireleri birlikte,
c) Hizmetin geregi olarak il ic;inde veya iller arasmda idari tasarrufla yer degi~ikligi
yapllanlardan yargl karan geregince eski gorev yerine iade edilenlerin eski ve yeni gorev
yerlerindeki hizmet slireleri birlikte,
degerlendirilir.

4- Halen gorev yaptlklan egitim kurumunda ihtiyay ve norm kadro fazlasl olan ogretmenler
ile egitim kurumlarmda ikinci gorev kapsammda yonetici olarak gorev yapmakta olanlardan
yoneticilige devam etmek istemeyenler, Uy yIlhk yah~ma ~artl aranmakslzm il iyinde yer
degi~tirme isteginde bulunabilecektir. Ancak, bu kapsamda bulunan ogretmenlerden iller araSI
yer degi~tirme isteginde bulunacaklar it gene lin de alanlannda ogretmen ihtiyaci olmamasl
halinde sUre ~artl aranmakslzm yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir.
5- Bakanhgm merkez ve ta~ra te~kilah veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda
gorevlendirilen ogretmenler, gorevlendirmeleri sona erdirilmedikye yer degi~tirme isteginde
bulunamayacakttr; ancak, kadrolarmm bulundugu egitim kurumuna donen ogretmenlerden
kadrolarmm oldugu egitim kurumunda Uy Yllhk yah~ma sUresini tamamlayanlar il iyinde,
bulunduklan ilde Uy yIlhk yah~ma sUresini tamamlayanlar ise iller arasmda yer degi~ikligi
isteginde bulunabilecektir.
6- Yurt dl~mda gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev sUresi
veya ayhkslz izinlerinin 30 Eyliil 2017 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, diger
~artlan da ta~lmalan kaydlyla, yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. Yer degi~ikligi
geryekle~tirilen ogretmenlerden en gey 30 Eyliil 2017 tarihi itibanyla gorevine
ba~lamayanlarm atamalan iptal edilecektir.
7- Soru~turma sonucunda gorev yerleri; it dl~ma degi~tirilenler daha once gorev yaptlklan
iI'e, il iyinde degi~tiri1enler daha once gorev yaptIklan ilyeye, ilye iyinde degi~tirilenler ise
daha once gorev yaptlklan egitim kurumuna aradan (yeni gorevlerine ba~ladlklan tarihten
itibaren) Uy yll geymeden yer degi~tirme isteginde bulunamayacaktlr.
8- Ba~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan
Elektronik B~vuru Formu doldurulmak suretiyle yapllacaktlr.
9- Elektronik Ba~vuru Formu dl~mda bir belgeyle veya posta yoluyla yapdan ba~vurular;
gerekli ~artlan ta~lmayan ba~vurular; geryege aykm bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biyimde i~aretlemeden yaptlan b~vurular ile Elektronik Ba~vuru Formu imzalanmadan
ve onaylanmadan yapllan ba~vurular geyersiz sayllacak; geyersiz ba~vurulara dayah olarak
yapdan yer degi~tirmeler iptal edilecektir.
10- Yer degi~tirme isteginde bulunacak ogretmenler; Elektronik Ba~vuru Formuna
yansltllacak kimlik, ogrenim, Bakanhk atama alam, hizm~t sUresi, hizmet puam ve benzeri
bilgilerini ba~vuru yapmadan once MEBBis e-Personel ModiilUnden (OzlUk) kontrol ederek
yanh~ ya da eksik bilgilerinin dUzeltilmesini belgeye dayalt olarak egitim kurumu, ilye ve il
mill! egitim mUdUrlUklerinden talep edecektir.
11- Yer degi~tirme i~ ve i~lemlerinin yUriitiilmesi, ba~vurularm onaylanmasl ve
reddedilmesinden slraslyla egitim kurumu, ilye ve it mi1l1 egitim mUdUrliikleri gorevli, yetkili
ve sorumludur.

12- Yer degi§tirme sUrecinde yaptlan i§lemlerIe ilgili olarak geryege aykm beyanda bulunan
ogretmenler He gerekli kontrolleri yapmadan bu ba§vurularl onaylayan sorumlular hakkmda
yasal i§lem yapllacaktlr.
13- Ba§vuru formunun dogru ve eksiksiz doldurulmasmdan ba§vuruyu yapan ogretmen
sorumludur. Ogretmenler, ba~vurularm onay i~lemleri tamamlanmadan egitim kurumu
yoneticiliklerinden belgeye dayah bilgi dUzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi dUzeltmesi
yaptIran ogretmenler, sUresi iyinde yeniden ba~vuru yapabilecektir. Ancak, ba~vurunun il
mill. egitim mUdUrlUgUnce onaylanmasmdan sonra hiybir surette dUzeltme yapllmayacaktlr.
14- Yer degi§tirme ba§vurusunda bulunan ogretmenlerden gorev yapbgl ilIilye dl§mda
bulunanlar, her tOrIU ileti§im araclyla kadrosunun bulundugu egitim kurumu mUdUr1UgUnU
bilgilendirmek suretiyle ba§vurulannm onaylanmasml isteyecek; egitim kurumu yoneticileri
de sUresi iyinde ba~vurulan onayJayacaktlr. Elektronik Ba§vuru Formlarmm ylktlSI, formu
onaylayan egitim kurumu mUdUrlUklerince ba§vurusu onaylanan ogretmenlere daha sonra
imzalattmlacaktIr.
15- Ba§vurular, slraslyla egitim kurumu, ilye ve i1 milli egitim mUdUrlUklerince onaylandlktan
sonra geyerlilik kazanacaktlr. Ba§vurular, ba~vurunun yapIldlgl veya izleyen gUn iyinde
egitim kurumu mUdUrlUklerince; egitim kurumu mUdUrIUgUnUn onayml takip eden gUn iyinde
ise ilye ve il mill. egitim mUdUrlUklerince onaylanacaktlr. Son gUn yapIlan ba§vuruJarm onay
i§lemleri aym gUn tamamlanacaktlr.
16- MUstakil mUdUrlUgU bulunmayan egitim kurumlarmda gorevli ogretmenler ile kadrolan
il/ilye milli egitim mUdUrlUklerinde bulunan ogretmenler, ba~vurulanm kadrolarmm
bulundugu il/ilye milli egitim rnUdUr1Uklerine yapacaktlr
17- Ba~vuru sUresi iyinde ogretmenler, gorevli olduklan egitim kurumuna ya da kadrolannm
bulundugu illilye milli egitim mUdUrlUgUne dilekye vermek suretiyle yer degi~tirme
ba~vurusunu elektronik ortamda iptal ettirebiIecektir.
18- Bili~im Teknolojileri alan ogretmenlerinden "Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri
Ogretmenligi", "Matematik-Bilgisayar BoIUrnU", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri",
"Bilgisayar Teknolojisi BolUmUlBilgisayar Teknolojisi ve Bili~im Sistemleri BolUrnU" ve
"Bilgi Teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarml tercih
edemeyecektir.
19- Fen liseleri ve sosyal bilimler Iiselerinin bUtOn alan ogretmenleri He spor liseleri ve gUzel
sanatlar Iiselerinin gorsel sanatlar, mUzik ve beden egitirni alan ogretmenleri aym tOr egitim
kurumlanm tercih edebilecekleri gibi diger egitim kurumlanm da tercih edebilecektir.
20- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha once atanml~ olup bu gorevlerinden
aynlanlar aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ ytldan fazla sUre geymemi~ olmasl §artlyla
bu egitim kurumlanm tercih edebilecektir.

21- Spor liseleri ve guzel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlannda gorevli gorsel
sanatlar, muzik ve beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once i1gili mevzuatma gore spor
liseleri i1e guzel sanatlar Iiselerine atanml~ olanlar, aynldlklan tarihten itibaren aradan be~
ytldan fazla sure ge9memi~ olmasl ~artlyla bu egitim kurumlannt tercih edebilecektir.
22-Dogrudan Bakanhk merkez te~kilatma bagh egitim kurumlarmda gorev yapan
ogretmenler, istemeleri halinde degi~tirme isteginde bulunabilecektir.
23- Ogretmenler, yer degi~ikligi ba~vurulannda en 90k 40 egitim kurumu tercih edebilecektir.
24- Yer degi~ikligi ba~vurusunda bulunan ogretmenlerin hizmet puanlan, 12 Eyliil 2017 tarihi
dikkate almarak belirlenecektir.
25- Yer degi~tirmeler, ogretmenlerin tercih ettigi egitim kurumlarmdaki norm kadro a91g1
dikkate almarak hizmet puant iisrunliigii esasma gore yapllacaktlr. Hizmet puanmm e~itligi
halinde slraslyla; ogretmenlikteki hizmet siiresi daha fazla o lana, ogretmenlige daha once
ba~layana oncelik verilecek; e~itligin devaml halinde ise atanacak ogretmen biJgisayar
kuraslyla belirlenecektir.
26-istege bagh yer degi~tirme kapsammda gorev yeri degi~tirilen ogretmenlerin yer
degi~tirme i~lemleri iptal edilmeyecektir. Ogretmenlerin, ba~vuru yaparken bu hususu goz
degi~tirmeleri
oniinde
bulundurmalan
gerekmektedir.
Ancak
bunlardan,
yer
gergekle~tirildikten sonra yiiriirliikteki yonetmelikte belirtilen mazeret durumlarmdan biri
olu~anlann atamalan, gorev yerlerinden aynlmaml~ olmalan kaydlyla iptal edilebilecektir.
27- Yer degi~tirme b~vurulan 08-12 Eyliil2017 tarihleri arasmda ahnacak; atamalar 14 Eyliil
2017 tarihinde, atamasl yapllanlarm ili~ik kesme i~lemleri ise 15 -20 Eyliil 2017 tarihleri
arasmda yapllacaktlr.
28- Yer degi~tirme ba~vurularma ili~kin tereddiitler oncelikle il milli egitim miidiirliiklerince
giderilecek; bu ~ekilde giderilemeyen tereddiitler ise Bakanhga bildirilecektir. Yukanda
belirtilen a91klamalarda yer almayan hususlarda Milli Egitim BakanlIgl Ogretmen Atama ve
Yer Degi~tirme Yonetmeligi hiikiimleri esas almacaktlr.
insan Kaynaklarl Genel Miidiirliigii

