
OGRETMENLERiN 2016 YILI iLLER ARASI iSTEGE VE ZOR~LU <;ALI~MA 
YUKUMLULUGUNE BAGLI YER DEGi~TiRMELERiNE iLi1)KiN DUYURU 

I 

Ogretmenlerin, 2016 Ylh iller araSl istege ve zorunlu yah~ma ytikfunlhlugune bagh yer 
degi~tirme i~lemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayllJ Resmi Gazete'delyaYlmlanan Mill! 
Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Y er Degi~tirme Y onetmeligi hUkUmlIeri dogrultusunda 
a~aglda belirtilen aylklamalar yeryevesinde yapdacaktlr. 

1- Zorunlu yah~ma yUkUmlUlUgu bulunmayanlar He bu yUkUmlUlUkleriniJtamamlayan veya 
muaf olan ogretmenlerden 30 EylUI 2016 tarihi itibanyla bulunduklan i de en az 3 yIlhk 
yah~ma sUresini tamamlayanlar, iller arasmda yer degi~tirme isteginde bulu abilecektir. 

2- Dogrudan Bakanhga bagh ta~ra te~kilatl kapsammda bulunan egitim kl.jIUIIllannda gorev 
yapan ogretmenier, istemeleri halinde iller araSl yer degi~tirme isteginde bul~abilecektir. 

I 
3- Ce~itli nedenlerle veya hizmetin geregi olarak iller arasmda yer degi~ikligi yapllanlardan 
yargl karan geregince eski gorev yerine iade edilen ogretmenlerin es,i ve yeni gorev 
yerlerindeki hizmet sUreleri 3 yllm hesabmda birlikte degerlendirilecektir. . 

i 
4- Bakanhgm merkez ve ta~ra te~kilatl ile diger kamu kurum ve kurulu~lannda geyici olarak 
gorevli olup 30 EylUl 2016 tarihine kadar kadrolannm bulundugu egitim kurumuna 
doneceklerini beyan eden ogretmenlerden kadrolannm oldugu ilde en az 3 Yllhk yah~ma 
sUresini tamamlayanlar, yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir. Bunlardan en gey 30 EylUl 
2016 tarihi itibanyla atandlklan egitim kurumunda goreve ba~lamayanlann atamalan iptal 
edil ecektir. 

5- Yurt dl~mda gorevlendirilenler Be ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev si.iresi 
veya ayhkslz izinlerinin 30 EylUl 2016 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 EylUl 2016 tarihi itibanyla gorevine 
ba~lamayanlann atamalan iptal edilecektir. 

6- 06/05/2010 tarihinden sonra atamp birinci, ikinci ve/veya UyUncii hizmet alanlanndaki 
egitim kurumlannda toplam 3 Yllhk yah~ma sUresini tamamlayan veya 30 EylUl 2016 tarihi 
itibanyla tamamlayacak olan ogretmenlerden zorunlu yah~ma ytikUmliilUgu ongorUlen hizmet 
alamnda hiy gorev yapmaml~ ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu yah~ma 
yUkUmlUliiklerini yerine getirmek iizere il iyinde veya iller arasmda dordUncU, be~inci veya 
altmcl hizmet alanlanndaki egitim kurumlanna tercihleri dogrultusunda atanacaktlr. 
Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlann 
atamalan, alanlannda norm aylgl bulunan diger zorunlu yah~ma yUkUmliilUgu ongoriilen 
hizmet alanlanndaki egitim kurumlarma Bakanhkya resen yapIlacaktlr. 



7- Birinci, ikinci ve iic;iincii hizmet alanlannda gorev yapan zorunlu c;ah~ma yiikUmliisii 
ogretmenlerden; 

a) Saghk ve e~ durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu c;ah~ma yiikUqIliiliigii ertelenmi~ 
olanlar, I 

b) Ba~vurulann son giinii itibanyla adayhklan kaldmlml~ olanlar, I 
istemeleri halinde zorunlu c;ah~ma yiikiimliiliigii ongorulen hizmet a~anlanna yer 

degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir. i 
Bu kapsamdaki ogretmenlerde 3 yllhk c;ah~ma siiresi aranmayac~; tercihlerinden 

herhangi birine atanamayanlar ise bulunduklan yerlerde gorevlerine devam edecektir. 

8- Dordiincii, be~inci ve altmcl hizmet alanlannda gorevli zorunlu c;aJI~ma yiikiimliisii 
ogretmenlerden 30 Eyliil 2016 tarihi itibanyla bulunduklan ilde 3 Ylhm dolpuranlar, il ic;inde 
veya iller arasmda zorunlu c;ah~ma yiikiimliiliigii ongorulen hizmet alanlanpa yer degi~tirme 
isteginde bulunabilecektir. • 

9- Birinci, ikinci veya iic;iincii hizmet alanlannda gorev yapmakta iken $ubat 2016 tarihi 
itibanyla zorunlu c;ah~ma yiikiimliigii ongorulen dordiincii, be~inci veya altmci hizmet alanlan 
kapsamma alman egitim kurumlannda gorev yapan ogretmenler, gorev yaptlklan egitim 
kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu c;ah~ma yiikiimliiliigii ongorulen 
hizmet alanlanna yer degi~tirme isteginde de bulunabileceklerdir. 

10- Egitim kurumu miidiirliikleri, ilc;e ve il milll egitim mudurlukleri, yukanda belirtilen 3 
Yllhk 9ah~ma siiresini doldurmalan nedeniyle bu yll zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigiine tabi 
tutulacak ogretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu ogretmenlerimizin yer degi~tirme 
ba~vuru formu doldurmasml saglayacaktlr. Ba~vuru formu doldurmayanlann formlan egitim 
kurumu mudurliiklerince doldurularak onaylanacaktlr. Zorunlu 9ah~ma yiikumlusu 
ogretmenlerin tespitinde ihmali gorulen yoneticiler hakkmda gerekli yasal i~lemler 

yapllacaktIr. 

11- Zorunlu 9ah~ma yiikiimliisii ogretmenlerden Mim Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve 
Yer Degi~tirme Yonetmeliginin 45'inci maddesinde saytlan mazeretleri bulunanlann zorunlu 
c;ah~ma yiikiimliiliilcleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler 
ise zorunlu c;ah~ma yiikiimliiliigii ongorulen hizmet alanlanna atanmak iizere ba~vuruda 
bulunacaktlr. 

12- Zorunlu 9ah~ma yiikumliiliigii ongorii1en dordiincu, be~inci ve altmcl hizmet alanlanndaki 
egitim kurumlannda gorevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve iic;uncu hizmet 
alanlarmdaki egitim kurumlanna atanan ogretmenlerden zorunlu c;ah~ma yiikUmlusu olanlar, 
mazeretlerinin ortadan kalkmasl hiUinde zorunlu c;ah~ma yUkumliiluklerini tamamlamak iizere 
dordiincu, be~inci ve albnCl hizmet alanmdaki egitim kurumlanna atanacakhr. 



13- Zorunlu ~ah~ma yiikiimli.ilUgU ongorUlen egitim kurumlann4a gorev yapan 
ogretmenlerden gorevli olduklan egitim kurumunun kapanmasl, norm kadr~ uygulamasl veya 

diger nede~~e~l~ gore~ yerleri resen zorunlu ~ah~ma yU~~~Ii.il~g.~ on~0:Ule, egitim kurumlan 
d19ma degl~t1fllen ogretmenler, zorunlu 9ah~ma yUkiimluluklenm ta amlamak Uzere 
dordUncU, be~inci ve altmcl hizmet alamndaki egitim kurumlanna tercih eri dogrultusunda 
atanacaktlr. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanla He ba~vurudatbulunmayanlann atamalan, alanlarmda norm a~lgl bulunan diger ,zorunlu ~ah~ma 

yUkUmlUlUgU ongorUlen hizmet alanlanndaki egitim kurumlanna akanhk~a resen 
yapllacaktIr. 

14- 06/05/2010 tarihinden once 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunu un 41B maddesi 
kapsammda sozle~meli ogretmenlige b~layanlardan 06/05/2010 tarihinden onra KPSS puam 
ile kadrolu ogretmenlige atananlar da zorunlu ~ah~ma yUkiimli.ilUgUnden m ftutulacakttr. 

15- Birinci, ikinci ve U~iincii hizmet alanlannda gorev yapan zorunlu ya I~ma yUkiimlUsii 
ogretmenlerden e~leri aym ilin farkh bir il~esinde ya da ba~ka bir ii' d gorev yapanlar, 
istemeleri halinde zorunlu yer degi~tirme b~vurusunda bulunmayabilece tiro Bu durumda 
bulunan ogretmenler e~lerinin bulundugu yere 2016 Ylb yaz tatilinde mazere durumundan yer 
degi~tirme doneminde yer degi~tirme isteginde bulunacakttr. 

16- U~ ytlhk siirenin hesabmda, sozle~meli ogretmenlik ve asker 0 etmenlik dahil, 
ogretmenlerin kadrolanmn bulundugu ilde fiilen ogretmen olarak gorev aptlklan siireler 
dikkate ahnacaktIr. Ayhkslz izinli olarak geyirilen sUreler ile egitim k rumlan dl~mda 
Bakanltk merkez ve ta~ra te~kilatl He diger kamu kurum ve kurulu~lannda ~a l~tlan siireler ise 
3 Yllhk siirenin hesabmda dikkate ahnmayacakttr. 

17- Soru~turma sonucu ba~ka il'e atanan ogretmenler, yeni gorevlerine ba~ adtklan tarihten 
itibaren 3 yll ge~meden daha once gorev yapttklan H'e yer degi tirme isteginde 
bulunamayacakttr . 

18- Yer degi~tirme sonucu farkh illere atanan ogretmen e~lerden g" ev yederinden 
aynlmadan atamasmt iptal ettirenler, mazerete bagb yer degi~tirme don minde e~lerinin 

bulundugu il' e; aym Hin farkh ilyelerine atananlar ise, atandlklarl yerde go eve ba~ladlktan 
sonra, il i~i mazeret durumuna bagh yer degi~tirme doneminde yer degi~ti e ba~vurusunda 
bulunabilecektir. 

19- Ogretmen e~lerden yalmzca birinin yer degi~tirme ~artlanm ta~lmaSl e iller arasmda 
atamasmm yaptlmasl halinde diger e~, mazerete bagh yer degi~tirme done inde aile birligi 
mazeretine bagh olarak yer degi~tirme isteginde bulunabilecektir. iller araSI da istege bagh 
atamaSI yaptlan e~, aym atama doneminde aynldlgl il'e aile birligi mazeretine bagh olarak yer 
degi~tirme b~vurusunda bulunamayacakhr. 



· I
20- Istege bagh ola~~~ iller ~asm~a g~rev yer~ degi~tirilen ogretmenlerden ~~leri kamu kurum 
ve kurulu~lannda egitIm ve ogretIm hIzmetlen simfl dl~mda yah~anlar, atarpalarmm yapIldtgl 
tarihten sonra olu~an mazeret durumlan hariy, aym atama doneminde a~nldIklan il'e aile 
birligi mazeretine bagh olarak atama ba~vurusunda bulunarnayacakttr. I 

I 

21- Ba~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adrJslerinde yer alan 
Elektronik Ba~vuru Formu doldurulmak suretiyle yapllacaktlr. 

22- Elektronik Ba~vuru Formu dl~mda bir belgeyle veya posta yoluyla yj'pllan ba~vurular; 
gerekli ~artlan t~lmayan ba~vurular; geryege aykm bilgi ve beigeyle ya da istenilen bilgileri 
uygun biyimde i~aretlemeden yapllan ba~vurular ile Elektronik B~vuru Fo ! u imzalanmadan 
ve onaylanmadan yap dan ba~vurular geyersiz saYllacak; geyersiz ba~vuru ra dayah olarak 
yapllan yer degi~tirmeler iptal edilecektir. 

23- Yer degi~tirme surecinde yapllan i~lemlerle ilgili olarak geryege aykm beyanda bulunan 
ogretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu ba~vurulan onaylayan so mlular hakkmda 
yasal i~lem yapllacaktlr. 

24- Yer degi~tirme i~ ve i~Iemlerinin yfuiltUlmesi, ba~vurulann rnaylanmasl ve 
reddedilmesinden slraslyla egitim kurumu, ilye ve il milli egitim mUdurlUkIT' gorevli, yetkili 
ve sorumludur. 

25- Ba~vuru formunun dogru ve eksiksiz doldurulmasmdan ba~vuruyu ~apan ogretmen 
sorumludur. Ogretmenler, b~vurulann onay i~lemleri tamamlanmadan! egitim kurumu 
yoneticiliklerinden belgeye dayah bilgi duzeltme talebinde bulunabilecek v~·bilgi duzeltmesi 
yaptuan ogretmenler, suresi iyinde yeniden ba~vuru yapabilecektir. Anc ,b~vurunun il 
mim egitim mudfulugunce onaylanmasmdan sonra hiybir surette duzeltme ya tlmayacaktlr. 

26- iller araSI yer degi~tirme ba~vurusunda bulunan ogretmenlerden gor~v yaptIgl il/ilye 
dl~mda bulunanlar, her tlirlu ileti~im araclyla kadrosunun bulundugu i egitim kurumu 
mudiirlUgunU bilgilendirmek suretiyle ba~vurularmm onaylanmasml istey bilecek; egitim 
kurumu yoneticileri de sUresi iyinde ba~vurularl onaylayacaklardlr. Ele onik B~vuru 
Formlarmm ylkttSl, formu onaylayan egitim kurumu mUdUrlUklerince ba~ 
ogretmenlere daha sonm irnzalattmlacakttr. 

27- B~vurular, slraslyla egitim kurumu, ilye ve it milli egitim mudurlUkleringe onaylandlktan 
sonra geyerlilik kazanacaktJr. Ba~vurular, ba~vurunun yapIldlgl veya izle\Yen gUn iyinde 
egitim kurumu mudfulUklerince; egitim kurumu mUdurlUgunun onayml takip ieden gUn iyinde 
ise ilye ve il milli egitim mudfulUklerince onaylanacakttr. Son gUn yapdan b1~vurulann onay 
i~lemleri aym gUn tamamlanacaktlr. 

28- Mustakil mUdurlUgu bulunmayan egitim kurumlannda gorevli ogretmen er ile kadrolarl 
illilye milli egitim mUdUrIUklerinde bulunan ogretmenler, ba~vurulan I kadrolarmm 
bulundugu ilIilye milli egitim mUdurlUklerine yapacakttr. 

http://ikgm.meb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr


, 

29- Ogretmenler, gorevli olduklan egitim kurumu ya da kadrolanmn bUIU*dugu il/ilye milli 
egitim miidiirliiklerine dilekye vermek suretiyle ba~vuru siiresi iyind~ yer degi~tirme 

b~vurusundan vazgeyebilecek ve bu basvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal'I· 

edilecektir. 

30. Bililim Teknolojileri alan 6gretmenlerinden "Bilgisayar ve agreL Teknolojileri 
Ogretmenligi", "Matematik-Bilgisayar BOliimu", "istatistik ve Bilgi"yar Bilimleri", 
"Bilgisayar Teknolojisi BolumiiIBilgisayar Teknolojisi ve Bili~im Sistem~eri BolUmii" ve 
"Bilgi Teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortaogretim kurumlanm tercih 
edemeyecektir. \ 

31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin butUn alan ogretmenleri ile spoj· liseleri ve gUzel 
sanatlar liselerinin gorse 1 sanatlar, muzik ve beden egitimi alan ogretmenle i aym tfu egitim 
kurumlanm tercih edebilecekleri gibi diger egitim kurumlanm da tercih edeb'lecektir. 

, 

32- Spor liseleri ve giizel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlarm4 gorevli gorsel 
sanatlar, miizik ve beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once Hgili mev· atma gore spor 
liseleri He giizel sanatlar liselerine atanml~ olanlar, aynldlklan tarihten iti aren aradan be~ 
ylldan fazla sUre geymemi~ olmaSl ~artlyla bu egitim kurumlanm tercih edebi ecektir. 

33- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dl~mdaki egitim kuru lannda gorevli 
ogretmenlerden ba~vurunun son giinii itibanyla Bakanhk kadrolarmda adayh~ dahil en az uy 
Yll ogretmenlik yapml~ olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih e4ebilecektir. 

34- Ogretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde gorev yapmakta olanlar ile ha-ha 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. 

35- iller araSI yer degi~tirme ba~vurusunda bulunan ogretmenler, aym ya da farkh illerden en 
yok 40 egitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda ba~vuracak ogretmenlere, 
tercihleri dl~mda 41 'inci seyenek olarak bir Wi daha tercih etme hakkl verilecektir. Ancak 40 
egitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seyenek i~aretlenemeyecektir. Bunlardan 
41 'inci seyenegi i~aretleyenler, yalmzca tercih ettigi ildeki bo~ kalan kontenjanlara hizmet 
puam iistiinlugu esasma gore bilgisayar kuraslyla atanacaktlr. 

36- Zorunlu yah~ma yfikUmliiliiklerini yerine getirmek iizere il iyinde veya iller arasmda yer 
degi~tirecek ogretmenler, bu tercihlerini dordiincii, be~inci veya altmcl hizmet alanlanndaki 
egitim kurumlanna yapacaktlr. 

37- Yer degi~ik:ligi ba~vurusunda bulunan ogretmenlerin hizmet puanlan, 22 Haziran 2016 
tarihi dikkate ahnarak belirlenecektir. 



38- Yer degi~tirmeler, ogretmenlerin tercih ettigi egitim kurumlanndaki \ norm kadro aylgl 
dikkate ahnarak hizmet puam iistUnliigti esasma gore yapllacakttr. Hizm~t puanmm e~itligi 
halinde slraslyla; ogretmenlikteki hizmet siiresi daha fazla olana, ogretI"qenlige daha once 

ba~layana oncelik verilecek; e~itligin devaml halinde ise atanacak ogtetmen bilgisayar 
kuraslyla belirlenecektir. I 

I 
• I 

39- Iller araSl gorev yeri degi~tirilen ogretmenlerin yer degi~tirm~ i~lemleri iptal 
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer degi~tirmeleri geryekle~tirildikten sopra Yonetmelikte 
belirtilen mazeretlerden biri olu~anlann atamalan, gorev yerlerinden ayrdmamll$ olmalan 
kaydlyla iptal edilebilecektir. Atamasl iptal editen ogretmenlerden onceki! gorev yerlerinde 
alanlarmda norm kadro bulunmayanlar, il iyindeki diger egitim kurumlannruln alanlannda bo~ 
norm kadro bulunan egitim kurumlanna valiliklerce atanacaktlr. 

40- Yer degi~tirme bal$vurulan 16-22 Haziran 2016 tarihleri arasmda ahnacak; atamalar 27 
Haziran 2016 tarihinde yapllacak; atamaSI yapilanlarm ilil$ik kesme i~lemleti ise 28 Haziran 
2016 tarihinden itibaren ba~latllacaktlr. 

41- Yer degi~tirme ba~vurulanna ili~kin tereddiitler oncelikle il miUi egitim miidiirliiklerince 
giderilecek; bu ~ekilde giderilemeyen tereddiitler ise Bakanhga bildirilecektir. Yukanda 
belirtilen aytklamalarda yer almayan hususlarda Mim Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve 
Yer Degi9tirme Yonetmeliginin ilgili hiikiimleri esas almacakttr. 

insan Kaynaklan Genel Miidiirlii~ii 


