ÖRETMENLERN 2016 YILI L Ç STEE BALI YER DETRME
DUYURUSU
Bakanlmza bal eitim kurumlarnda görevli öretmenlerin 2016 yl il içi istee bal yer
deitirme ilemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak
yürürlüe giren Millî Eitim Bakanl Öretmen Atama ve Yer Deitirme Yönetmelii
dorultusunda aada belirtilen açklamalar çerçevesinde yaplacaktr.
l içi istee bal yer deitirmelere;
1- Zorunlu çalma yükümlülüü olmayan, zorunlu çalma yükümlülüünü tamamlayan,
zorunlu çalma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öretmenler ile
salk ve e durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalma yükümlülüü ertelenecek
öretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibaryla bulunduklar eitim kurumunda en az 3 yllk
çalma süresini tamamlayanlar, il içinde yer deitirme isteinde bulunabilecektir.
2- Zorunlu çalma yükümlüsü öretmenlerden;
a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarndaki eitim kurumlarnda adaylk dâhil 3 yl görev yapanlar,
b) 4, 5 ve 6’nc hizmet alanlarndaki eitim kurumlarnda görev yapanlardan bulunduklar
eitim kurumunda 3 yllk çalma süresini tamamlayanlar,
c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarndaki eitim kurumlarnda görev yapanlardan bavurularn
son günü itibaryla adayl kaldrlm olanlar 3 yllk çalma süresi art aranmadan,
istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalma yükümlülüü öngörülen eitim kurumlarna yer
deitirme isteinde bulunabilecektir.
3-Zorunlu çalma yükümlüsü öretmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibaryla zorunlu çalma
yükümlüünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet
alanlarndaki eitim kurumlarna yer deiiklii isteinde bulunabilecektir.
4- Üç yllk sürenin hesabnda öretmenin;
a) Kadrosunun bulunduu eitim kurumunda sözlemeli öretmen veya asker öretmen
olarak geçirdii süreler dâhil, fiilen öretmen olarak geçirdii süreler ile dier eitim
kurumlarnda ders okutmak üzere ya da eitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildii
süreler,
b) Hizmetin gerei olarak il içinde veya iller arasnda yer deiiklii yaplanlardan yarg
karar gereince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet
süreleri,
c) Görevli olduklar eitim kurumunun dönütürülmesi, kapanmas, eitim kurumunda norm
kadro fazlas olmalar veya hizmetin gerei ve çeitli nedenlere bal olarak idari tasarrufla
istekleri dorultusunda ya da resen görev yerleri deitirilen öretmenlerin bulunduklar
eitim kurumlarnda ve daha önceki eitim kurumlarnda geçen hizmet süreleri birlikte
deerlendirilecektir.

5- l içi yer deiikliine bavuracak öretmenlerin hizmet puanlar, 26 Mays 2016 tarihi
dikkate alnarak belirlenecektir.
6- Halen görev yaptklar eitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlas olan öretmenler
ile eitim kurumlarnda ikinci görev kapsamnda yönetici olarak görev yapmakta olanlardan
yöneticilie devam etmek istemeyenler, 3 yllk çalma art aranmakszn yer deitirme
isteinde bulunabilecektir.
7- Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnda görevlendirilen öretmenler,
görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer deitirme isteinde bulunamayacaktr; ancak,
kadrolarnn bulunduu eitim kurumuna dönen öretmenlerden kadrolarnn olduu eitim
kurumunda en az 3 yllk çalma süresini tamamlayanlar, il içi yer deiiklii isteinde
bulunabilecektir.
8- Bavurular, elektronik ortamda alnacaktr. Bavurular, srasyla eitim kurumu müdürlüü,
ilçe ve il millî eitim müdürlüklerince onaylandktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu
birimlerin herhangi biri tarafndan onaylanmayan bavurular geçersiz saylacaktr.
9- Yer deitirme i ve ilemleri ile bavurularn onaylanmasndan veya reddedilmesinden
srasyla eitim kurumu, ilçe ve il millî eitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu
olacaktr.
10- l içinde yer deitirme bavurusunda bulunan öretmenlerden görev yapt il/ilçe
dnda bulunanlar, her türlü iletiim aracyla kadrosunun bulunduu eitim kurumu
müdürlüünü bilgilendirmek suretiyle bavurularnn onaylanmasn isteyecek; eitim kurumu
yöneticileri de süresi içinde bavurular onaylayacaktr. Elektronik Bavuru Formlarnn
çkts, formu onaylayan eitim kurumu müdürlüklerince bavurusu onaylanan öretmenlere
daha sonra imzalattrlacaktr.
11- l içinde istee bal yer deitiren öretmenler, ayn dönemde iller arasnda istee bal
yer deitirme bavurusunda bulunamayacaktr. Ancak bunlardan, il içinde yer deiiklii
yapldktan sonra mazeretleri oluanlar, mazeret durumundan yer deitirme isteinde
bulunabilecektir. Bavuru yaparken öretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmalar
gerekmektedir.
12- Yer deitirme isteinde bulunacak öretmenler; Elektronik Bavuru Formuna
yanstlacak kimlik, örenim, Bakanlk atama alan, hizmet süresi, hizmet puan ve benzeri
bilgilerini bavuru yapmadan önce MEBBS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek
yanl ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayal olarak eitim kurumu, ilçe ve il
millî eitim müdürlüklerinden talep edecektir.
13- Yurt dnda görevlendirilenler ile aylksz izinli olan öretmenlerden yurt d görev
süresi veya aylksz izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona ereceini belgelendirenler,
dier artlar da tamalar kaydyla yer deitirme bavurusunda bulunabilecektir. Yer
deiiklii gerçekletirilen öretmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibaryla görevine
balamayanlarn atamalar il millî eitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14- l içinde soruturma sonucu görev yeri deitirilen öretmenlerin hizmet süresinin
hesabnda, daha önce görevli olduklar eitim kurumlarnda geçen hizmetleri de dikkate
alnacaktr. Ancak bu durumdaki öretmenler, 3 yl geçmeden daha önce görev yaptklar
eitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer deitirme isteinde bulunamayacaktr.
15- Bavuru süresi içinde öretmenler, görevli olduklar eitim kurumuna ya da kadrolarnn
bulunduu il/ilçe millî eitim müdürlüüne dilekçe vermek suretiyle yer deitirme
bavurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.
16- Öretmenler, il içi yer deiiklii bavurularnda en çok 40 eitim kurumu tercih
edebilecektir.
17- Biliim Teknolojileri alan öretmenlerinden “Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri
Öretmenlii”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “statistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Biliim Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunlar, mesleki ve teknik ortaöretim kurumlarn tercih
edemeyecektir.
18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öretmenleri ile spor liseleri ve güzel
sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eitimi alan öretmenleri ayn tür eitim
kurumlarn isteyebilecekleri gibi dier eitim kurumlarn datercih edebilecektir.
19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dndaki eitim kurumlarnda görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eitimi alan öretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatna göre spor
liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanm olanlar, ayrldklar tarihten itibaren aradan be
yldan fazla süre geçmemi olmas artyla bu eitim kurumlarn tercih edebilecektir.
20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dndaki eitim kurumlarnda görevli
öretmenlerden bavurunun son günü itibaryla Bakanlk kadrolarnda adaylk dâhil en az üç
yl öretmenlik yapm olanlarfen liseleri ve sosyal bilimler liselerinitercih edebilecektir.
21- Öretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev
yapm olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat
merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde dier eitim kurumlarn da tercih
edebilecektir.
22- Dorudan Bakanlk merkez tekilâtna bal eitim kurumlarnda görev yapan
öretmenler, istemeleri halinde il içi yer deitirme isteinde bulunabilecektir.
23- l içi yer deitirmeler, hizmet puan üstünlüüne göre öretmenlerin tercihleri de dikkate
alnarak valiliklerce yaplacaktr. Hizmet puannn eitlii hâlinde srasyla; öretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana, öretmenlie daha önce balayana öncelik verilecek; eitliin
devam hâlinde ise atanacak öretmen bilgisayar kurasyla belirlenecektir.

24- l içi istee bal yer deitirme kapsamnda görev yeri deitirilen öretmenlerin yer
deitirme ilemleri iptal edilmeyecektir. Öretmenlerin, bavuru yaparken bu hususu göz
önünde bulundurmalar gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer deitirmeleri
gerçekletirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarndan biri
oluanlarn atamalar, görev yerlerinden ayrlmam olmalar kaydyla iptal edilebilecektir.
Atamas iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarnda norm kadro bulunmayanlar, il
içindeki dier eitim kurumlarnda alanlarnda bo bulunan norm kadrolara valiliklerce
atanacaktr.
25- l içi yer deitirme bavurular 20-26 Mays 2016 tarihleri arasnda alnacak; atamalar
valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandrlacak ve atamas yaplanlarn iliik
kesme ilemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren balatlacaktr.
26- Yer deitirme bavurularna ilikin tereddütler öncelikle il millî eitim müdürlüklerince
giderilecek; bu ekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanla bildirilecektir. Yukarda
belirtilen açklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eitim Bakanl Öretmen Atama ve
Yer Deitirme Yönetmelii hükümleri esas alnacaktr.
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