
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


Say. : 67496438-903.02.02-E.9520798 17.07.2020 
Konu : 2020 VIII Ogretmenlerin il i~i 

istege Bagh Ver Degi~tirme hlemleri 

DAGITIM VERLERiNE 

llgi: Milli Egitim BakanJIgl Personel Genel MUdUrlLigUnUn 17/07/2020 tarih ve9479221 
sayIll yazls!. 

Ogretmenlerin il ic;:i istege bagll yer degi~tirme i~lemleri, 17.04.2015 tarihli ve 29329 
sayIll Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milll Egitim BakanllgJ Ogretmen Atama ve Yer 
Degi~tirme Yonetmeligi hUkUmleri de dikkate almarak ekte gonderiJen "2020 YIlt 
Ogretmenlerin i I ic;:i j stege Bagl! Yer Degi~tirme Duyurusu" c;:erc;:evesinde yapIlacagl ilgi yaZl 
ile bildiri]mi~tir. 

11 ic;:i yer deg;i~tirme ba~vurulan 20 - 27 Temmuz 2020 tarihleri arasmda allnacagmdan 
ogretmenlerin ba~vuru ve atamalanna etki edecek MEBBiS kaYltlanndaki bilgilerinin 
gUnceJlenmesi onem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, il ic;:i yer degi~tirmelerde herhangi bir aksakllga meydan verilmeden 
sUresi ic;:inde tamamlanmasl !C;:In gerekli tedbirlerin alInmasInI ve 
ilc;:eniz-Okulunuz-Kurumuzda gorev yapan ogretmenlere gerekli tebligat yapIlmasl hususunda; 

Bilgilerini ve geregini rica ederim. 

Emin ENGiN 
i] MilJi Egitim MUdUrli 

Ekler: 

Bakanhk i 19i Y aZlsl( I Adet) 

Duyuru (5 sayfa ) 

Dagltlm: 

Tlim ilc;:e Milli Egitim MUdUrlliklerine 
Merkez Okul-Kurum Md'ierine 

Adres: iSlasyon Caddesi Alalurk Bul van HukLlmet Konagl Kat:) Bilg" yin . SefMUSTAFA GNER 

MerkezlMLI~ 

Elektronik Ag: ww\v.musmem.gov .tr Tel 0 (436)2 123583 
e-posla. alama49@meb gov.lr Fuks 0 (43 6) 2 12 1988 

BlI cVlak gilvenli elektrollik illlza ilc imzalannll,Ilr. hllps :llevraksorgu .meb.gov .lradresinden ed07-d247-30b4-9bcf-d274 kodu de leyil cdilcbilir. 



T.e. 

MiLLf EGiTiM BAKANLfGI 

Personel Genel MiidiirlLigii 


SaYI : 68898891-903.02.0 J -E. 947922 J 17 .07.2020 
Konu 2020 YIII Ogretmenlerin il ic;:i 

i stege Bagii Yer Degi~tirme 

i~lemleri 

DAGITfM YERLERiNE 

OgretmenJerin iJ ic;:i istege bagll yer degi~tirme i~Jemleri, 17.04.2015 tarihli ve 29329 
sayIlI Resml Gazete 'de yaYlmlanan Milll Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer 
Degi~tirme Yonetmeligi hiikiimleri de dikkate almarak ekte gonderilen "2020 YJlI 
Ogretmenlerin 11 ic;:i istege Bagll Yer Degi~tirme DUYllrusu" c;:erc;:evesinde Valiliklerce 
yapJlacaktlr. 

il ic;:i yer degi~tirme ba~vurulan 20 - 27 Temmuz 2020 tarihleri arasmda almacagmdan 
ogretmenlerin ba~vurll ve atamalanna etki edecek MEBBiS kaYltlanndaki bilgilerinin 
gUncellenmesi 6nem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, il ic;:i yer degi~tirmeJerde herhangi bir aksaklIga meydan verilmeden 
sLiresi ic;:inde tamamlanmasl ic;:in gerekli tedbirlerin almmasl husllsunda; 

Bilgilerini ve geregini arz ve rica ederim. 

Omer iNAN 

Bakan a. 


Genel MUdur 


Ek: Duyuru (5 sayfa ) 

Dagltlln: 
-Merkez Te~kilatl Birimlerine 
-81 il VaJiligine 

(iJ Milll Egitim MudUrlUkleri) 

Adres MEB.2 KAT C BLOK BAKANLlKLARJANK ARA Bil gi i9i n N.BetUl13ARLES 
Elektronik Ag: www.m eb.go v.tr Tel 0 (312) 4 13 1790 
e-posla: nazmiyebelul.barles@meb.gov Ir Fak s 0(312)418 038 1 

BII evrak gilveilli elekllOlllk illlza lie iIT17.il1.111T11 111r. illlps)/cvraksorgtl .lIleb.gov.tr .dresilldell 964f-a lOO-3498-97bd-1700 kodtl il e leyll cdilebllir. 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Personel Gene) Miidiirliigii 

2020 YILI 
OGRETMENLERiN iL iC;i iSTEGE BAGLI 

YER DEGi~TiRME DUYURUSU 

BII Duyuru: 657 saylh Devlet Memllrlan Kanunu, 652 saYlh Kanun Hiikmiinde Kararnamc, Devlet 
Memurlannlll Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Yonctmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 saylh 
Resmi Gazetede yaYlmlanarak yiiriirliige giren Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atallla ve YeJ" Degi~tirme 
Yonetllleliginde yer alan hiikiimler dogrultusunda hazlrlanml~tJr. 

• BII Duyurll kapsamlllda sadece Bakanhglmlz resmi egitim kurumlanllln ogretmen kadrolannda gOl'cv 

ya panla r ba~vuruda bul ulla bilir. 

• Duyuruda yel' almayan hususlarda ilgili mcvzuat hiikmii ge"erlidil'. 

Ba~vU/' uda bulunan adaylar Duyurllda ve ilgili mevzuatta yer alan diizenlemeleri kabul etmi~ saYlhrlar. 



puant 

puanlarma 

2020 YILI OGRETMENLERiN iL i(:i iSTEGE BAGLI YER DEGiSTiRME DUYURUSU 

kurumlarmda yapan kadrolu ogretmenlerin 2020 yilt il i'fi 

lirtilen aylklamalar yeryevesinde yapdacaktlr. 

A. Ba~vuru Sartlan 

1. kaldlrllml~ olmak, 
2. 	 31 Arahk 2020 itibanyla bulunduklan kurumunda en az 

tamamlaml~ olmak, 

3. II Kanun HUkmUnde Ek 4 tincU maddesi kapsam ll1da 
olarak gorev yapmakta Ilk ((all~ma stiresi so nunda ogretmen kadrosuna 

atananlar baklmll1dan, bu baltimtin ve 2 nci maddesine ek olarak kadrosuna 
atandtklan tarihten 31 tarihi itibanyla bir hk 'faJ I~ma 
tamamlaml~ olmak, 
~artlarI aranacaktlr 

B. Ba~vuru 

1. 	 Ba~vurular elektronik 

2. 	 Yer degi~tirme isteginde bulunacak ogretmenler; Elektronik Ba~vuru Formuna yansitiiaeak 

kimlik. ogrenim, Bakanhk atama alam, sUresi, puant ve benzeri lerini 

ba~vuru yapmadan onee ModUIUnden (OzIUk) kontrol ederek yanh~ ya 
eksik bilgilerinin Iti dayall olarak kurumu, ilye ve il milll 

3. 	 III Egitim Bakanllgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeliginin izmet pllanlan" 

ba~lJklt 40'll1cl maddesi, 19.06.2020 tarihli ve 31160 saylll Resmi yaYllnlanan Mill! 

Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yer 

Yapllmasll1a Dair Yonetmelikle yeniden 	dUzenlenmi~tir. Atamalar tereih ve hizmet 
gore olup ba~vuru kaYlt i~lemi yaplldlktan sonra hizmet 

edecek degi~iklikler ba~vuru sistemine yanslmayacagll1dan, ilgililerin hizmet 

puanll1a etki degi~iklikleri yer degi~tirme ba~vurusunu yapmadan once tamamlamalan 

Ir. 

il ieri yer degi~ikligi ba~vurularmda en yok 40 kurul11u 

edebi leeek lerd ir. 

4. 

5. Halen zorunlu yah~ma yUkGmlUlUgUnG yerine getirmek Uzere 4, 5 ve 6'ncl hizmet alanlarmdaki 
kurumlannda gorev yapan blliunduklan kurumlarlllda 31 Arabk 

2020 tarihi itibanyla Uy ylltlk yalJ~ma tamamlayanlar, halinde, il iyinde 

zorunlu yalt~ma yUkUmW egitim kurumlanna 


bulunabileceklerd 

6. 	 Yurt dl~lI1da gorevlendirilenler ay izinli 0 dl~1 veya 

ayllkslz izinlerinin 30 Eylul 2020 tarihine kadar sona erecegini Igelendirenler, ~artlarI 

da ta~lmalarJ kaydlyla degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. Yer degi~ildigi 

ogretmenlerden en I Ekim 2020 tarihi itibarlyla gorevine ba~lamayanlarin 

atamalan il milli mUdiidOklerince iptal edilecektir. 

http://personel.meb.gov.tr 

Bakanhgrmlza 

I yer i~lemleri, a~afpda 

eaeceKlerd 
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ve 

7. 	 Bili~itn Teknolojileri alan 6gretmen lerind en ve Ogretim Teknolojileri 
Ogretmen J "Mate mat ik-B i Igisayar "istatist ik ve Bilgisayar leri", 
"B Teknoloj B6IUmu/B ilgisayar lojisi ve Bi im Sistemleri B6lLimU" , "Bilgi 
Teknoloj ve "Yo net 1m Bili~im S mezunlan, meslcki ve 
kurumlannl tercih 

8. 	 il yer ba~vurusunda bulunan ogretmenierden gorev yaptlgl illilye dl~mda 

bulunanlar, her ti.iriU ileti~il11 araclyla kadrosunun bulundugu kurumu l11udurlligunu 

bilgilendirmek sliretiyle ba~vurularmm onaylanmasltll ileri de 

sUresi iyinde ba~vurulan onaylayacaktlr. Elektronik Ba~vuru Formlarmm yd<tISl, 

onaylayan egitim kurumu mUdUrlUklerince ba~vurusu onaylanan daha soma 
imzalattIrdacaktlr. 

9. Ba~vurular siraslyla ve it milll mUdUrluklerince 
sonra birimlerin herhangi biri tarafll1dan 

onaylanmayan ba~vurular 

10. Ba~vuru olduklan kllrumuna ya da kadrolanl1ln 

bullindugli illilye mill! mUdUritigUne dilekge vermek Ie yer 

ba~vurusunu ortamda iptal ettirebileceklerdir. 

11. Bakanhk veya d kamu kurum ve kurulu~larll1da gorev lendirilen 

leri sona erdirilmedikge bulunamayacaktlr ancak; 

kadrolarmm bu kurumuna 

en az U9 yIlllk 


bu lunabileceklerd ir. 


12. Spor liseleri 	 sanatlar Iiseleri dl~mdaki kurumlannda 

alan daha onee ilgili mevzuatll1a ile 

liselerine a atanml~ alanlar, aynld be~ 

yddan fazla slire geymemi~ olmasl bu egitim kurumlarItlI tercih edebileceklerdir. 

u~ Yllhk Cah~ma Siiresinin Hesabmda Birlikte Degerlendirilecek 

9alt~ma sliresini tamamlayanlar, il iyi 

1. Kadronun bulundugu kurumunda sozle~meli ogretmen veya asker olarak 

olarak ge((irilen kurllmlarmda 

i.1zere ya da 

2. 0 il iyinde veya 

geregince eski gorev yerine iade edilenlerin eski ve yeni gorev yerlerindeki hizmet sUreleri, 

3. 	 Gorevli olduklan egitim kurumunun donU~tlirUlmesi, kapanmasl, kurumunda norm kadro 

olmalan veya ve ((e~itli nedenlere bagh olarak idari tasarru istek 

Itusunda resen gorev yerleri bulunduklan egitim 

kurumlarmda ve daha oneeki kurumlarmda siireleri, 

4. Alan kapsamll1da aym kurllmuna atanan 6gretmenlerin ve 

a lanJarmda geyen sUreleri, 
birlikte degerlendirilecektir. 

htlp:llpersonel.meb.gov.tr 
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4. Halen yaptlklan egitim kurumllnda ihtiya y norm kadro 

zorunlu yall~ma ytikGmlU!UgUne ili~kin durumlan da dikkate almmak 

(Not : Bu maddeden ihtiyay veya norm 
yararlanabilecektir. olarak yapmakta iken kadrosuna 

atananlann norm kadro fazlas! olarak belirlenmesi I bulunan 

Duyurunun "A. Ba~vuru :;;artlan" ba~lIkh b6IUmtinUn 3 lincli 

aral1llan 31 Arabk 2020 tarihi itibanyla bir ylilik yah~ma sUresi aranmayaeaktlr.) 

<;. U'f Y,lhk <;ah~ma resinin Aranmayacagl Haller 

1. 	 9ah~ma yUkUmlUlUgu bulunan ve I, 2 ve 3'tincti alanlarmdaki 
kurumlannda yapan ogretmenler, hal il ir;:inde 4, 5 ve 6'ncl hizmet 

alanlanndaki kurumJanna, 

2. Zorunlu valJ~ma yUktimlUlUglinG bulunduklan kurumllnda 31 2020 i itibanyla 

tamamlayacak olllp 	 itibanyla lir;: yllilk vah~ma ogretmenler, 

hal il iyinde 1,2 ve 3'tineli alanlanndaki kllrumlanna, 

3. 	 Zorunlu yal!~ma ylikUmlUlliglinU bullindukian egitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Arabk 

2020 tarihi itibanyla Uy ytlltk r;:ah~ma sGresini tamamlamayan halinde il 

iyinde 1, 2 ve 3 alanlanndaki 

5. ikinei kapsamll1da y6netici olarak yapmakta olanlardan 

istemeyenler zorunlu yah~ma yUkUmJUJUk durumlan da dikkate almmak 

6. 	 Dogrudan Bakanllk te~kiliitma bagh kurumlarmda yapan ogretmenler, 

istemeleri halinde zorunlu vall~ma yUkGmlGlGk dllrumlan da dikkate almmak suretiyle, 

liy ytlllk ya It~ma aranmadan bu lunabilecek Ir. 

D. 	 Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlarmda, Gtizel Sanatlar Liselerinde, 

Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Gorev Yapan Ogretmen 

beden 	 I ve alan 

31 Arahk 2020 tamamlamalan ve 

istemeleri halinde aym tUr egitim kurumlannl kurumlartnl da 

tercih edebileceklerdir. 

1. 

2. 	 ve proje uygulayan egitim kurumlannda g6rev yapan ile bilim 

ve sanat gorev yapan 31 Araltk 2020 tarihinde ytll!l< I~ma 

sliresini tamamlamaJan ve istemeleri halinde kapsam dl~lndaki diger egitim kurumlarml tercih 

edebi leeek lerd ir. 

E. 	 Ver Degi~tirme Ba~vurusunda Bulunacak Ogretmenlerin Dikkate Almasl Gereken 

Hususlar 

1. 	 iI ir;:inde bag!! degi~tiren ogretmenler aym atama doneminde; 

a) Atamalarmm soma olu~an mazeret durumlan harii( aynldildan i 

mazerete bagl! olarak ba~vurusunda bu lardlL 
b) 	 iller istege bagll yer ba~vurusunda bulunamayaeaktlL Ancak bunlardan, 

il iyinde yer yaplldlktan soma olu~anlar, mazeret durumundan il 

aras! yer degi~tirme isteginde bulunabileeekierdir. 
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Dikkat Edilecek Diger Hususlar 
1. 	 Yer i~ ve i~lemleri ile ba~vurulann onaylanmasmdan ilmesinden slraslyla 

egitim kurumu, ve il mill1 egitim mUdUrlUklerinin yoneticileri yetkili ve sorum]u olacabr. 

2. 	 i I iyinde soru~turma sonucu degi~tirjlen ogretmenlerin hizmet hesabmda 

once gorevli olduklan egitim kurumlannda geyen hizmetleri de dikkate almacaktlL 

bu 	durumdaki ogretmenler, Uy YII ayl1l ilye yapdanlar daha 

onceonce yaptlldan dl~ma yer 
bu lu namayacak lard I r. 

3. 	 yeri degi~tirilen ogretmenlerin yer degi~tirme 
i~lem leri ipta] ba~vuru yaparken bu hususu onlinde 

bulundurmalan ir. Ancak bunlardan, yer degi~tirmeleri geryekle~tirildikten soma 

yUrurlUkteki yonetmelikte mazeret durumlarmdan bid olu$anlarll1 atamalan, 

yerlerinden aYrtlmaml~ olmalan kaydlyla iptal edilebilecektir. AtamaSI iptal ed lerden onceki 

alanlannda norm kadro bulunmayanlar, il d kurumlarmda 

alanlannda bo~ bulunan norm kadrolara valil atanacaktlr. 

4. 	 degi~tirme ba~vurularma ili~kin tereddtitler once.likle il mill! egitim mtidUrlliklerince 

giderilecek; bu ~ekilde giderilemeyen tereddUtler ise Bakanl bildirilecektir. Yukanda 

belirtilen ay!klamalarda yer almayan hususlarda Mill! Egitim Bakanlrgt Atama ve Yer 

hlikGmleri esas almacakttr. Degi~tirme 

G. 	 Atamalar 
1. 	 II ic;i yer deg,i~ikligine ba~vuracak ogretmenlerin hizmet puanlan, ba~vurularll1 son gUnU olan 27 

Temmuz 2020 tarihi dikkate atll1arak irlenecektir. 

2. 	 it iyi yer ogretmenlerin tercihleri dikkate 

almarak valiliklerce yapdacaktlr. Hizmet puanmm e~itligi 

daha fazla 0 lana, 

devaml hiilinde ise atanacak ogretmen biJgisayar kurastyla belirlenecektir. 

G. Ba~vuru ve Atama Takvimi 

Ba~vurulann AllI1mast 

. Atamalann Valiliklerce Geryekle$tirilmesi ve Sonuylarm ilal1l 

inhalarll1l11 S Giri$i ve Kararnamelerin 
r--------------------~· --------------------+------------  -------~ 

Gorevden Aynlma i~lemleri 

Personel Genel Mi..idi..irli..igi..i 
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