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Ogretmenlerin iI i9i istege bagh yer degi~tirme i~lemleri, 17.04.2015 tarihli ve 29329 
sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan Milli Egitim Bakanhgt Ogretmen Atama ve Yer 
Degi~tirme Yonetmetigi hiikUmleri de dikkate ahnarak ekte gonderiJen "OdRETMENLERiN 
2016 YILI iL iei iSTEGE BAGLI YER DEGiSTiRME DUYURUSU" ~er~evesinde 
valilikJerce yaptlacaktJr. 

il i~i yer degi~tirme balivurulan 20-26 Mayls 2016 tarihleri arastnda ahnacagmdan 
ogretmenlerin ba~vuru ve atamalarma etki edecek MEBBis kaYlt1anndaki bilgilerinin 
gUncellenmesi onem arz etmektedir. 

Bu noktadan hareketle il i'ti yer degi~tirmelerde herhangi bir aksakhga meydan 
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Hamza A YDOdDU 
Bakan a. 

Genet Mudur 

Ek: Duyuru ( 4 sayfa ) 

DAdiTIM: 
Geregi: 
81 il Valiligine 
(i1 Milli Egitim MUdilrIUgU) 

AtatOrk B1v. 06648 Klzlluy!ANKARA Ayrmllh bilgi i~in: Ad SOYAD Om'an 
Elcktrooik Ag: www.m.:b.gnv.11' Tel: (0 JI2)XXX XX XX 
c-posta: acisoYll<J(ll'mcll,t!nv.tr Fnb:(O ]12) XXX XX XX 

Bu evrak l,oUvi."I11j elcktronik im71l ile im711Iamm~hr. hUI':!/cvraksorga.mcb.gov.tr adresindclI 89ge-7e4f-3ad8-b098-4838 kodu ile lcyit edilebilir. 

http:acisoYll<J(ll'mcll,t!nv.tr
http:www.m.:b.gnv.11


OGRETMENLERiN 2016 YILI iL i(:i iSTEGE BAGLI YER DEGi~TiRME 

DUYURUSU 


Bakanhglmlza bagh egitim kurumlarmda gorevli ogretmenlerin 2016 Ylh il i~i istege bagh yer 

degi~tirme i~lemleri, 1710412015 tarihli ve 29329 sayIlI Resmi Gazete'de yaYlmlanarak 

yilrtirltige giren Milli Egitim Bakanligl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi 

dogrultusunda a~aglda belirtilen alYlklamalar lYerlYevesinde yaptlacaktIr. 

11 ilYi istege bagh yer degi~tirmelere; 

1- Zorunlu lYah~ma yUkUmltiltigU olmayan, zorunlu lYah~ma ytikUmltiltigUnU tamamlayan, 

zorunlu lYah~ma ytikUmltisU olanlar veya bu yUkUmltiltikten muaf tutulan ogretmenler ile 

saghk ve e~ durumu mazereti sebebiyle zorunlu lYah~ma ytiktimltiltigU ertelenecek 

ogretmenlerden 30 Eyltil 2016 tarihi itibanyla bulunduklan egitim kurumunda en az 3 yIlhk 

lYah~ma stiresini tamamlayanlar, il ilYinde yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir. 

2- Zorunlu lYah~ma ytiktimliisti ogretmenlerden; 

a) 1,2 ve 3'UncU hizmet alanlanndaki egitim kurumlarmda adayhk diihil3 yll gorev yapanlar, 

b) 4, 5 ve 6'nct hizmet alanlarmdaki egitim kurumlarmda gorev yapanlardan bulunduklan 

egitim kurumunda 3 ytlhk lYah~ma sUresini tamamlayanlar, 

c) I, 2 ve 3 UncU hizmet alanlanndaki egitim kurumlannda gorev yapanlardan ba~vurulann 

son gtinU itibanyla adaylJgl kaldtrllmt~ olanlar 3 ytlhk lYah~ma sUresi ~artt aranmadan, 

istemeleri hiilinde, il ilYinde zorunlu lYah~ma yUkUmltilUgU ongortilen egitim kurumlarma yer 

degi§tirme isteginde bulunabilecektir. 

3-Zorunlu lYah~ma ytiktimltisti ogretmenlerden 30 Eyltil 2016 tarihi itibanyia zorunlu lYah~ma 

yiiktimIUgUnU tamamlayacak oianiar istemeJeri halinde il ilYinde I, 2 ve 3'tincil hizmet 

alanlarmdaki egitim kurumlarma yer degi~ikligi isteginde bulunabilecektir. 

4- DIY yIlhk stirenin hesabmda ogretmenin; 

a) Kadrosunun bulundugu egitim kurumunda sozle~meli ogretmen veya asker ogretmen 

olarak gelYirdigi sUreler diihil, fiilen ogretmen olarak gelYirdigi sUreler ile diger egitim 

kurumlarmda ders okutmak tizere ya da egitim kurumu yoneticisi olarak gorevlendirildigi 

stireler, 

b) Hizmetin geregi olarak il iyinde veya iller arasmda yer degi~ikligi yapllanlardan yargl 

karan geregince eski gorev yerine iade edilenlerin eski ve yeni gorev yerlerindeki hizmet 

sUreleri, 

c) Gorevli olduklan egitim kurumunun donU~ttirtilmesi, kapanmasl, egitim kurumunda norm 

kadro fazlasl olmalan veya hizmetin geregi ve lYe~itli nedenlere bagh oiarak idari tasarrufla 

istekJeri dogruJtusunda ya da resen gorev yerJeri degi~tirilen ogretmenJerin buiundukJan 

egitim kurumIarmda ve daha onceki egitim kurumlarmda gelYen hizmet silreleri birlikte 

degerlendirilecektir. 



5· il i"i yer degi~ikligine ba~vuracak ogretmenlerin hizmet puanlan, 26 MaYls 2016 tarihi 
dikkate almarak belirlenecektir. 

6· Halen gorev yaptlklan egitim kurumunda ihtiya" ve norm kadro faziasl olan ogretmenler 

ile egitim kurumlannda ikind gorev kapsammda yonetici olarak gore v yapmakta olanlardan 

yoneticilige devam etmek istemeyenler, 3 Yllhk "ah~ma ~artl aranmakslzm yer degi~tirme 
isteginde bulunabilecektir. 

7· Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu~larmda gorevlendirilen ogretmenler, 
gorevlendirmeleri sona erdirilmedik"e yer degi~tirme isteginde bulunamayacaktlf; ancak, 
kadrolannm bulundugu egitim kurumuna donen ogretmenlerden kadrolannm oldugu egitim 

kurumunda en az 3 Yllhk "ah~ma suresini tamamlayanlar, il i"i yer degi~ikligi isteginde 
bulunabilecektir. 

8- Ba~vurular, elektronik ortamda almacaktlr. B~vurular, slfaslyla egitim kurumu mildilrlugu, 
il"e ve il milli egitim mudurluklerince onaylandlktan sonra geyerlilik kazanacak ve bu 

birimlerin herhangi biri tarafmdan onaylanmayan ba~vurular ge"ersiz saYllacaktlf. 

9- Ver degi~tirme i~ ve i~lemleri ile ba~vurulann onaylanmasmdan veya reddedilmesinden 
Slfaslyla egitim kurumu, B"e ve it milli egitim mudilrliiklerinin yoneticileri yetkili ve sorumlu 
olacakbr. 

10- it iyinde yer degi~tirme ba~vurusunda bulunan ogretmenlerden gorev yaptIgl illil"e 
dl~mda bulunanlar, her tUriu i1eti~im araclyla kadrosunun bulundugu egitim kurumu 
mudurlugunu bilgilendirmek suretiyle ba~vurulannm onaylanmasml isteyecek; egitim kurumu 

yoneticileri de suresi i"inde ba~vurulan onaylayacakttr. Elektronik Ba~vuru Formlanmn 
"lkhsl, formu onaylayan egitim kurumu mudUrluklerince ba~vurusu onaylanan ogretmenlere 
daha sonra imzalattmlacakhr. 

I 1- it i"inde istege bagh yer degi~tiren ogretmenler, aym donemde iller arasmda istege bagh 
yer degi~tirme ba~vurusunda bulunamayacakhr. Ancak bunlardan, il i"inde yer degi~ikligi 

yapIldlktan sonra mazeretleri olu~anlar, mazeret durumundan yer degi~tirme isteginde 
bulunabilecektir. Ba~vuru yaparken ogretmenlerin, bu hususu goz onUnde bulundurmalan 

gerekmekted ir. 

12- Y er degi~tirme isteginde bulunacak ogretmenler; Elektronik Ba~vuru F ormuna 

yanslttlacak kimlik, ogrenim, Bakanhk atama alam, hizmet sUresi, hizmet puanl ve benzeri 
bilgilerini ba~vuru yapmadan once MEBBis e-Personel ModUiunden (DzIuk) kontrol ederek 
yanh~ ya da eksik bilgilerinin duzeltilmesini belgeye dayah olarak egitim kurumu, il"e ve il 
mill! egitim mudUrlliklerinden talep edecektir. 

13- Yurt dl~mda gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~1 gorev 
sUresi veya ayhkslz izinlerinin 30 EylUi 2016 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, 
diger ~artlan da ta~lmalan kaydlyla yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. Yer 
degi~ikligi ger"ekle~tirilen ogretmenlerden en ge" 30 Eyliil 2016 tarihi itibanyla gorevine 
ba~lamayanlarm atamalan it milli egitim mudlirlUklerince iptal edilecektir. 



14- it i'1inde soru~turma sonucu gorev yeri degi~tirilen ogretmenlerin hizmet sUresinin 
hesabmda, daha once gorevli olduklan egitim kurumlannda ge'1en hizmetleri de dikkate 

ahnacaktlr. Ancak bu durumdaki ogretmenler, 3 Yll ge'1meden daha once gorev yaptlklan 

egitim kurumuna veya ilgeye atanmak Uzere yer degi~tirme isteginde bulunamayacakttr. 

1 5- Ba~vuru sUresi i'1inde ogretmenler, gorevli olduklan egitim kurumuna ya da kadrolannm 

bulundugu illill(e milli egitim mUdUrtUgUne dilek'1e vermek suretiyle yer degi~tirme 

ba~vurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir. 

16- Ogretmenler, il i'1i yer degi~ikligi ba~vurularmda en I(ok 40 egitim kurumu tercih 
edebilecektir. 

17- Bili~im Teknolojileri alan ogretmenlerinden "Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri 
Ogretmenligi", "Matematik-Bilgisayar BolUmU", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri", 
"Bilgisayar Teknolojisi BolUmUlBilgisayar Teknolojisi ve Bili~im Sistemleri BoIUmU" ve 
"Bilgi Teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortaogretim kurumlanm tercih 
edemeyecektir. 

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bUtUn alan ogretmenleri ile spor liseleri ve gUzel 
sanatlar liselerinin gorsel sanatlar, mUzik ve beden egitimi alan ogretmenleri aym tilr egitim 
kurumlanm isteyebilecekleri gibi diger egitim kurumlanm da tercih edebilecektir. 

19- Spor liseleri ve gUzel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlannda gorevli gorse 1 
sanatiar, miizik ve beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once ilgili mevzuatma gore spor 
liseleri ile gUzel sanatlar liselerine atanml~ olanlar, aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ 
Ylldan fazla sUre gel(memi~ olmasl ~artlyla bu egitim kurumlarml tercih edebilecektir. 

20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dl~mdaki egitim kurumlarmda gorevli 
ogretmenlerden ba~vurunun son gUnii itibanyla Bakanhk kadrolarmda adayhk dahil en az iiI( 
ytl ogretmenlik yapml~ olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir. 

21- Ogretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde gorev yapmakta olanlar He daha once gorev 
yapml~ olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat 
merkezlerinde gorev yapanlar istemeleri halinde diger egitim kurumlanm da tercih 
edebilecektir. 

22- Dogrudan Bakanhk merkez te~kilatma bagh egitim kurumlarmda gore v yapan 

ogretmenler, istemeleri halinde il il(i yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir. 

23- it il(i yer degi~tirmeler, hizmet puam UstUnlUgUne gore ogretmenlerin tercihleri de dikkate 
almarak valiliklerce yapllacaktu. Hizmet puanmm e~itligi halinde slraslyla; ogretmenlikteki 
hizmet sUresi daha fazla olana, ogretmenlige daha once ba~layana oncelik verilecek; e~itligin 
devaml halinde ise atanacak ogretmen bilgisayar kuraslyla belirlenecektir. 



24- it i~i 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 
oniinde bulundurmalan gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer degi~tirmeleri 

gen;ekle~tirildikten sonra yiiriirliikteki yonetmelikte belirtilen mazeret durumlarmdan biri 
olu~anlann atamalan, gorev yerlerinden aynlmaml~ olmalan kaydlyla iptal edilebilecektir. 
Atamasl iptal edilenlerden onceki gorev yerlerinde alanlarmda norm kadro bulunmayanlar, il 
iyindeki diger egitim kurumlarmda alanlannda bo~ bulunan norm kadrolara valiliklerce 
atanacaktlr. 

25- it i~i yer degi~tirme ba~vurulan 20-26 MaYls 2016 tarihleri arasmda almacak; atamalar 
valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuylandlfllacak ve atamaSI yaptlanlarm ili~ik 

kesme i~lemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren ba~latIlacaktlr. 

26- Yer degi~tirme ba~vurularma ili~kin tereddiitler oncelikle il mim egitim mUdUrlUklerince 
giderilecek; bu ~ekilde giderilemeyen tereddiitler ise BakanlIga bildirilecektir. Yukanda 
belirtilen a~lklamalarda yer almayan hususlarda Mill'i Egitim BakanlIgl Ogretmen Atama ve 

Yer Degi~tirme Yonetmeligi hiikUmleri esas almacaktlr. 

insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 


