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DAGITIM YERLERiNE

ilgi

: Bakanhk Makamllun 14/1212017 tarihli ve 128002 saYlh OnaYL

BakanhgllTIlZa bagII egitim kurumlannda gorevli kadrolu ogretmenlerin alan
degi§ikligi i§lemleri Mill'i Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi!?tirme
Yonetmeliginin 60 mel maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20102/2014 tarihli ve 9
saYlh Karanna gore gergekle~tirilecektir.
Adayhklannll1 kaldIrllml~ olmasl ~artlyla, ogretmenlerden;
-Smlf ogretmeni olarak gorev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sll1lfl
Ogretmenligi Egitim Progranll"m ba§anyla tamamlayanlar ozel egitim alanll1a,
-Kapatllan alanlarda gorev yapmakta olup gorev yaptlklan alanlar dl~mda ba~ka bir
alanda yUksekogrenimini bitirenler Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 saYlh
Karanna gore l11ezun olduklan yuksekogrenim programll1m atanacaklan alana da
kaynak olmasl kaydlyla bu alanlara,
alan degi~ikligi ba~vurusunda bulunabilecektir.
Egitim kurumu yoneticilerinden yukanda belirtilen durumda olanlar, gorevli olduklan
kurumda ogrenil111eri itibanyla gegebilecekleri alanlarda bo!? norm kadro bulunmasl halinde,
egitim kurumu tercih etl11ek suretiyle alan degi~ikligi isteginde bulunabilecektir. Bu
yoneticilerin gorevli olduklan egitim kurumunda alan degi~ikliklerinin yapII!nasl halinde
yoneticilik gorevleri Uzerlerinde kalacakttr.
Kadrolarmll1 bulundugu egitim kurumu dl~mdaki egitim kurumlanm tercih eden ve
alanlan deg;i~tirilerek bu egitim kurumlanna ogretmen olarak atanan yoneticilerin yoneticilik
gorevleri sona erecektir.
Yurt dl~ll1da gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev
stiresi veya ayhkslz izinlerinin 5 Subat 2018 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler,
diger ~artlan da ta~llnalan kaydly1a :land'egi§ikligi ba!?VUrUSlmda bulunabilecektir.
Ogretmenlerin, diplomalannda yazIlI yan alanlara ya da ayhk kar~lhgl okutacaklan
derslerin ogretmenligine alan deg;i~ikligi yapllmayacaktlL
Kadrolan okul ve kurumlarda olup Bakanhgm merkez veya merkeze bagh ta§ra
te§kilatmda ge9ici olarak gorevlendirilen ogretmenlerden alan degi~ikligi gergekle~tirilenlerin
ge9ici gorev lendirmeleri sona erdirilerekalan degi~ikligine bagII olarak atandlklan yeni
gorevlerine ba§lamalan saglanacakttr.
il mim egitim mlidlirltikleri, il genelinde norm fazlasl ogretmen durumu da dikkate
almarak ihtiyay bulunan egitim kururnlarnu (fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor
liselerinin bed en egitimi, guzeI sanatlar liselerinin milzik ve gorsel sanatlar alanlan, bilim

Bu evrak giivenh elektronik imza He il11zalannll~tJr. h!tp://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden ffaf-1477-3a21-ad3c-050a kodu ile teyit edilebilir.
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sanat merkezleri, halk egitimi merkezleri ile proje okullan hariy) sisteme yansltacaktIr.
Alan degi~ikligi ba~vurusunda bulunacak ogretmenler, Ba;;vuru Formuna yanslttlacak
egitim kurumlan arasmdan, gorev yapmakta olduklan il iyinde olmak tizere en fazla
25 (yirmibe;;) egitim kurumu tercihinde bulunabilecektir.
Ba;;vurular,
EK-l
"Alan
Degi;;ikligi
Atama
Takvimi"
yeryevesinde
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Degi;;tinne
Elektronik Ba;;vuru Formu He yapllacak ve okul, ih;e ve il mill1 egitim mtidtirli.lklerince
ba;;vuru stiresi i9inde onaylandlktan sonra geyerli olacaktIr.
Mezuniyetine uygun olmayan alana, gerekli ;;artlan ta;;unad an , geyersiz veya yanh;;
bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biyimde i;;aretlemeden yapllan ba;;vurular ile
Elektronik Ba;;vuru Formunun 91ktiSl imzalanmadan/onaylanmadan yapdan ba;;vurular
i;;leme almmayacaktJr.
Alan degi;;ikligi i;;lemleri, ogretmenlerin tercihleri de dikkate ahnarak hizmet puam
tisttinltigtine gore alanlarmda aylk norm kadro ilan edilen egitim kurumlanna yap I lacaktlr.
Ogretmenlerin hizmet puanlarmm hesabmda, alan degi;;ikligi ba;;vurulanl1ll1 son gtinti esas
almacaktlr. Hizmet puanlarmm e;;it olmaSI durumunda ogretmenlikteki hizmet stiresi fazla
olana oncelik veriIecektir.
Sonuylar http://ikgm.meb.gov.tr adresinde Han edilecektir.
Alan degi;;ikligi geryekle;;tirilen ogretmenlerin alan degi;;iklikleri iptal edilmeyecek;
ancak, gerekli ;;artlan ta;;lmadlgl sonradan anla;;llanlarm alan deg;i;;ikligi iptal edilecektir.
Alan degi;;ikligi i;;lemi yaptlan ogretmenlerin karamameleri internet ari;l.clhglyla it
milll egitim mtidOrltiklerine gonderilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. '

Hamza A YDOGDU
Bakan a.
Genel MUdOr

Ek: Alan Degi~ikligi Atama Takvimi

Dagltlm:
81 it Valiligine
Ol Mim Egitim MtidtirlOkleri)

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml§lIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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ALAN DEGi~iKLiGi HAKKINDA A<;IKLAMA

Slmf ogretmeni olarak gorev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Slmfl
Ogretmenligi Egitim Programl"m ba~anyla tamamlayan ogretmenlerin ozel egitim
alanma, kapatllan alanlarda gorev yapmakta olup gorev yaptlldan alanlar dl~mda '"
ba~lm bir alanda yliksekogrenimini bitirenlerden Talim ve Terbiye Kurulunun
2010212014 tarihli ve 9 saYlh Karanna gore mezun olduklan yliksekogrenim
programlan atanacaklan alana da kaynak olanlann ise bu alanlara alan
degi~iklikleri yapllacaktIr.
Yeterli potansiyel aday olmadlgmdan ogretmen ihtiyacI kar~llanamayan ozel
egitim alanma yapllacak alan degi~ikligi He ozel egitim alamnda bulunan ogretmen
ihtiyacmm kar~llanmasl; kapattlan alanlarda gorev yapan dolaYlslyla fiilen yerine
getirecegi ders gorevi bulunmayan ogretmenlerin ise ihtiya9 bulunan diger alanlara
atanmalan yoluyla daha etkin hale getirilmeleri ama9Ianml~tlr.
Alan degi~ikligi, ogretmen ihtiyacl ve kamu yaran goz onunde bulundurularak
smIrh tutulmu~tur. Soyle lei;
1- Bakanhglmlz kadrolannda gorev- yapan ogretmen saYIsl 904.679'a, norm
kadroya gore ogretmen dolulule oram ise ortalama % 90'a ula~ml~tIr.
I

2- Bazl alanlarda doluluk oram %100'un iizerindedir.
3- Atama bekleyen potansiyel ogretmen adaYl saYlsl 412.015 'tir.
4- Halen egitim fakiiltelerinde 267.061, egitim fakiiltesi dl~mda ogretmenlige
kaynak olan diger yuksekogretim kurumlannda ise 433.422 olmak uzere toplam
700.483 ogrenci ogrenim gormektedir.
Bu veriler goz oniinde bulundurularak 'potansiyel ogretmen adaylanmn magdur
edilmemeleri bakllumdan alan degi~ikliginin smIrll tutulmasl gerekli goriilmu~tiir.
Zira alan degi~ikligi yoluyla yapIlacak atamalar potansiyel adaylann atanabilecegi
kontenjanlann daha da daralmasma ve hatta bazl alanlar bakllumdan atanma
imkanlarmm kalmamasma yol a9acaktIr.
Kamuoyunun bilgisine sayglyla sunulur.
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19 Ocak 2018
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