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DAĞTTIM YF.RLFRiNF.
2017 Eylül öğretmenlcrin il içi ve illef alası istoğe bağlü yer değiŞtirme işlemlefi,
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayi1 Resmi cazete'de yayımlanan Milli Eğitim BakMllğl
oğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yöneİneliği hükiimleri de dikkate almarak ekte
göndelilen du}arru çerçevesinde yapılacaktlr.

Yer değiştirme

başvurusunda bulunacak öğaetrnenleriİ yeİ değiştirme işlemleriıin
sağllklı, bir şekilde gerçekleştirilebilmesi bakımından başı,uru ve atamalanna etki edecek
MEBBIS kayltlaflndaki bilgilerinin güncellenmesi geİekmektedir.
Bu işlemlerin başvrıru siilesi içerisinde tamamlanması ve başlı.ırularila herhangi bir
aksaklığa sebebiyet verilmemesi için gğekli tedbirlerin alınması hususunda gcrcğini rica
ederim.
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öĞRETMENLERİN

2017

EYLüL İL iÇi vE İLLER ARAsl İSTEĞE BAĞLI rTR

DEĞİŞTİRME DIJYURUSU

Bakanllğümza bağlü eğitim kuumlannda görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı
yel değiştirme işlemteri, 17104/2015 tai,hli ve 29329 sa},ıh Resmi Gazete'de ya}ımlanaİak
yfuürlüğe giren Milti Eğitim Bakanlüğü Öğietmen Atama ve YeI Değiştirme Yönehneliği
doğrulfusunda aşağıda beliıtilen açıklamalaf çelçevesinde yapılacaktür.
İsteğe bağlı yer değiştiımelere;

l-

Öğİetmenleİden 30 Eylül 2017 tarihi itibanyla kadrolannln bulunduğu eğitim kurumunala
üç yrllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç yll* çalışma siiresini
tamamlayanlar ise illeİ arasmda yel değiştirme isteğnde bulunabilecektir.

2- Birinci, ikinci ve üçiincü hizmet alanlannda görev yapan zorunlu çalışma yiikiimlü§ü
öffetmenlerden;

a) Sağltk ve eş duıumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükiimlülüğü
olanlaf,

ertelenmiş

b) Başr.uluların son giinü itibanyla adayltklan kaldınlmlş olanlar,

istemeleıi halinde üç

yllrt

çahşma süİesi şartü aranmadan

çallşma yükiimlütüğü öngöİıilen hizmet alanlaıına
bulıınabilecektir,
3-

il içinde veya il üşhdaki zorunlu
yeİ değiştirme baş\,,rüusunda

Üç yllık süenin hesabmda öğaetmenin;

a) İl içinde yer değiştirecekler baklmtndan kadrolannm bulunduğu eğitim kurumunda, iller
ara§nda yel değiştiİecekler bakımından ise bulunduğu ilde fiilen öğetmen (sözleşmeli
öğİehnen veya a§kel öğrehnen olarak geçirdiği sürelel dahil), veya eğitim kufumu yönetici§i
olalak göIevlendirildiği sürelel,

b) Görevli oldukları eğitim krınımunun dönüştiirülmesi, kapanması, norm kadro

f^zlasl
olmalaİl, hizmetin gercği ve beİ\z eri çeşitli nedenlerle idaıi tasamıfla istekleri doğ:rrltusunda
veya rc§en görev yerleıi değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğtim kurumunda veya ilde
çallşllmasl gereken siirenin hesablnda, daha önceki eğitim kurumlaİlnda veya ilde geçen
hizmet sürelefi birlikte,

c) Hizmetin geİeği olarak

il

içinde veya iller aıasında idari tasarTufla yer değişikliği
karan gereğince eski görev yerine iade edilenlerio eski ve yeni görev

yapllanlardan yarg1
yerlerindeki hizmet süreleri birlikte,
değerlendiriliİ,

4- Halen görev yapttkla eğitim kurumırnda ihtiyaç ve norm kadro fazlasl olan öğetmenler
ile eğitim kuumlannda ikinci görev kapsamtnda yönetici olaİak görev yapmakta olanlardan
yöneticiliğe devam etmek istemeyenlef, üç yıllık çalrşma şaltl aIanmaksrzrn il içinde yer
değiştirme isteğinde bulunabilecektir, Ancak, bu kapsamda bulunan öğetmenlerden iller arasl

yer değiştirme isteğinde bulunacaklar il genelinde alanlarında öğetmen ihtiyacr olmamasl
halinde silre şaft ararımaksrzın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

5- Bakanlığın merkez Ve taşra teşkilatl veya diğer kamu kı]ıum ve

kuruluşlannda

görevlendirilen öğetmenler, görevlendirmeleri sona eldii]nedikçe yeı değiştirme isteğinde
ğulunamayacaktır; ancak, kadrolarınrn bulunduğlı eğitim küumuna dönen öğretmcnlerden
kadtolarının olduğu eğitim kunrmunala üç yıllık çahşma sitesini tamamlayanlal il içinde,
bulundukları ilaelç yıllıt çal§ma §üresini tamamlayanlaf ise iller arasında yeı değişikliği
i§teğinde bulunabilecektir.

Yurt dtştnda görevlendirilenler ile aylrksız izinli olan öğTetmenleİden )4ırt dlş1 göİev süresi
veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadaİ sona eİeceğini belgelendirenler, diğer
Yef değişikliği
şu.tlurİ da toşrmuları kaydıyla, yer değiştirme başıurusunda bulunabilecektiı,
görevine
itiballyla
geıçekleştirilen öğTetmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi
başlamayanlarln atamalarl ipüal edilecellir,
6-

7- Soruştı-ırma sonucunda göİev yerleri; il dışına değiŞtiİilenler daha önce görev yaphklan
il'e, il i;inde değiştiilenle; daha önce göIev ppttklan ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise
aju ance gO.er- yaptıklafl eğitim kuıumuna aradan (yeni görevlerine başladlklaıt tarihten
itibaren) üç yıl geçmeden yer değiŞtirme isteğinde bıılunamayacaktıİ,

8- Başlımlar, http://mebbis.meb.gov.tr veya httpJ/ikgm,meb,gov,tr adre§lerinde yeı alan
Elektronik BaŞ\,uru Foİmu doldurulmak suretiyle yaptlacaktıL

9- Elektfonik Baş!,ııİu Formu dlşmda bil belgeylc veya posta yoluyta yapılan başwrulaı;
ya da istenilen bilgileıi
leıekli şartlan taşımayan başıuruİar; gerçeğe aykın bilgi ve belgeyle Formu imzalaıımadan
Başluru
İygu., bİçimae iş-etlemeden yapılan baş,urulal ile Elektronik
u!İ*ylun-oaun yapılan başı,urular geçeısiz sayılaca( geçersiz başvurulara dayal olarak
}apllan yer degisıirmeler ipıal edilecektir,

10- YeI değiŞtirme i§teğinde bulunacak öğretmenler; Elektİonik Baş!,uru Formuna

lİ-lit, öğreni;, Bakanl < atama aİanı, hizmet süıesi, hizmet g]an! ve benzeri
İ,İÜİa"İ Uş"r- v"p--adan önce MEBBiS e-Peısonel Modülünden (özlük) kontrol edeıek
ilçe ve il

vuo"'rl""ul.

y"-"'lş y" t" İ,t.il. ÜÜilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olalak eğitim kurumu,
milli eğitim miidürliiklerinden talep edecektir.

değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, b"ş"91qT. onaylanma§l ve
yetkili
i"dd"diü.".ioi"n .,.uslyia eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdiiıliikleri görevli,

ll- Yer

ve sorumludur.

bulunan
İİ--Ç"İ a"eş,i.." siirecinde yapllan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykın beyanda
hakkında
Ogr"t."nl"İ İl" gefekli kontroİle;i yapmadan bı.ı başvıııuları onaylayan sorumlu]ar

yasal işlem yapılacaktf

.

13-Başı,urufoımunundoğruveeksiksizdoldurulmasndanbaŞluru}uyapanöğretmen
-başr"r-la.- onay işlemleri tamamlanmadan €gitim L:tııımu
biıgi dtir"ıt n" tulebindc bulunabilecek ve bilgi diizeltİnesi
vl*,ı"]ıılı*ı"j* t"ig#
"sÜe.idafd,
İçirrae yeniden başwru yapabilecektir, Ancak, .başıurunun il
İ"p'r.- Og."İ.*l",,

a"ra.-l,İa* Öğret-"nle.,
İ"ijlİ

onaylanmasından soffa hiçbir
"gitiıİ -taiiıltigünce

surette düzeltme yapllmayacaktf,

14- Yer değiştirme başıurusunda bulunan öğetmenlerden göIev yaptlğl iyilçe d§ında
bulunanlar, her tiirlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurünu müdürlüğiinü
bilgilendimek suetiyle başWnılaünrn onaylanmasrnı isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri
de süresi içinde başvurulan onaylayacaktır. Elektİonik Baş\uru Foımlannın çlktlsı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdijrlükterince başwrusu onaylanan öğretmenleİe daha sonra
imzalattınlacaktır.

l5- Baş!,urular, srasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onayland*tan
sonra geçerlilik kazanacaktrr, Başwrular, başvüunun yapıl&ğı veya izleyen gün içinde

eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdiirlüğünün onayınl takip eden gijn içinde
ise ilçe ve il milli eğitim müdürliiklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başwrulaİm onay
işlemleri aynl gün tamamlanacaktr.
16- Müstakil müdifulüğü bulunmayan eğitim kurumlannda göfevli öğetmenleİ ile kadrolarr

il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğetrnenleİ, başlurulannı

kadrolannın

bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürliiklerine yapacaktr

1?- Başl,ııru süresi içinde öğehnenlel, görevli olduklan eğitim kurumuna ya da kadrolatüntn

bulunduğu illilçe

milli eğitim müdiiİlüğüne dilekçe vermek suretiyle yeİ

değiştiİme

baş\,,ııİusunu elektfonik ortamda iptal ettirebilecektir.

18- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenIerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğİetmenliği", "Matematik-Bilgisaya, Bölümü", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri",
"niıgiroyar Teknolojisi Bölümii/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim sistemleri Bijlümü" ve
"Bilgi Teknolojileri" mezunla , mesleki ve teknik ortaöğletim kürumlan tercih
edemeyecektir.

19- Fen liseleri ve sosyal bilimleı liselerinin bütiin alan öğretmenleri ile spoIliseleri ve gi]zel
sanatlar liseleİinin gör§el sanatlar, miizik ve beden eğitimi alan ötsetmenleİi aynl tür eğitim
kurumlannı telcih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlannı da tercih edebilecektir
20- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liseleline daha önce atanmlş olup bu görevlelinden
a}T ılanlar a)4ıldlklan tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olma§l şartıyla
bu eğitim kurumlarınr tercih edebilecektir.
sanatlar liseleri drşındaki eğitim kurumla ıda görevli görsel
sanatlir, müzik ve beden eğitimi alan öfretmenlerinden daha önce ilgili mevzlıatlna göre spor
liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, aynldıkları tarihten itibaren aradan beş
yldan fazlİsüre geçmemiş olması şalhyla bu cğitim kurumlarınl tercih edebilecektir,

2l- spor liselcri ve giizel

22-Doğrudan Bakanllk merkez teşkiutına bağlı eğitim kurumlaİında görev yapan
öğİetmenler, istemeleri halinde değiştime isteğinde bulunabilecektir,
23- Öğretmenler, yer değişikliği baş\,ıırularmda en çok 40 eğitim kuİumu tercih edebilecektir,
24- Yer değişikliği başıurusunda bulunan

öğetmenlein hizmet puanlan, 1 2 Eylül

20

1

7 tarihi

diklote almarak belirleneoektir.
25- YeI değiştirmeleI, öğretnenlerin tercih ettiği eğitim kurumlafındaki noİm ka&o açığl
aiu.ut" ulroi.ut ılir-et piuanı üstünlüğü esasma göIe yapllacaktf, Hizmet puanınm eşitliği

helinde sırasıyla; öğTetnenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğİetİnenliğe daha önce
başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devaml Mlinde ise atanacak öğetmen bilgisayar
kurasıyla belirlenecektiL
26-İsteğe bağL yeİ değiŞtirme kapsamrnda görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yeI
aegiştirrne 4Ğmlİri iptaİ edilmeyecektir. Öğetmenlcrin, başıuru yaparken bu hususu göz
Onİna" brrlurrdu.malan gerekmektedir, Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri
geİçekleştiİildikten sonra yüriİliikteki yönetınelikte beliıtilen mazeret _durumlarından biri
;lÜanla;n atamalan, görev yerlerinılen alrılmamış olmaları kaydryla iptal edilebilecekir,

Ye, değiŞtirme baş!,urulan 08-12 Eylül 20ı ? tarihle.i araslnda almacak; atamalor 14 Eylül
2017 tarihinde, ataması yapllanların iiişik kesme işlemleri ise 15 -2o Eylül 2017 tariileri
27-

arasında yapılacakhr.

il milli eğitim ınüdiirlfülerince
gİaerilecetİ Lu şekilje giderilemeyen teleddütlel i§e Blkalllğa 9ı_ld]ıjl_ec:ktiL Yukanda
ğektilen açıklamalarda yİr almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanllğı Oğretmen Atama ve
28- Yer değiştirme başıurularına ilişkin tereddütlel öncelikle

Yer Değiştirme Yönetmeliği hiikümleri esas almacaktlr,

insan Kaynaklarr Genel Müdürlüğü

