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iller arasr istefe ve Zorunlu Qahgma Ytiktimltiliipiine
Ba$r Yer DeSigtirme Duyurusu.

2016 MEB Olretmenlerinin

Bakanhlrmnaba$h elitim kurumlannda gdrevli tiiretmenlein,2016 Yrh iller arasr
istele ve Zorunlu gahgma ytiktimltilti[iine baflr yer depigtirme bagvurulan 16-22 Haziran
2016 tarihleri arasrnda elektronik ortamda almacaktr. Bakanhlrmnn yaynladr[r iller arasr
istele ve Zorunlu gahgma yiiktimliiliifiine yer de[igtirme duyuru yazrsr M0diirltiitimiiz web
sayfasrndan indirilerek gerekli agrklamalar do!rultusunda bagvurulann onaylanmasr
gerekmektedir.

Olretmenlerin iller arasl iste[e ve Zorunlu gahgma yiikiimlii[iine balh yer
degigtirmelerinin salhkh bir gekilde gergeklegtirilebilmesi bakrmrndan hizmet siiresi, hizmet
puanl, zorunlu gahgma yiikiimliiliikleri, s<izlegmeli ve asker <ifretmenlikte gegirdikleri
siireleri ile bagvuru ve atamalanna etki edecek diper hususlann MEBBIS kayrtlannda
giincellenmesi 0nem arz etmektedir.

I adet elektronik bagvuru formu grkfisrm bagvuru
igerisinde
Mtidtirltiltimtiz
insan Kaynaklan (Atama) B0ltimiine ulaqtrnlmasr
stiresi
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DAGITIM YERLERiNE

2016 yrh <ifretmenlerin iller arasr iste[e ve zorunlu gahgma ytikiimltiliigtine balh yer
defigtirme iglemleri, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayrh Resmi Gazete'de yay-rmlanan Mi[i
F€itim Bakanhpr Ogretmen Atama ve Yer DeSigtirme Yonetmelili htikuhieri de dikkate
almarak ekte gdnderilen duyuru gergevesinde yaprlacaktrr.

Yer deligtirme bagvurusunda bulunacak rifretmenlerin yer defiqtirme iglemlerinin
sa$hkh. bir qekilde gergeklegtirilebilmesi bakrmrndan bagvuru ve atamalanna etki edecek

MEBBiS kayrtlanndaki bilgilerinin giincellenmesi gerekmektedir.
Bu iglemlerin bagvuru siiresi igerisinde tamamlanmasr ve bagvurularda herhangi bir
aksakhla sebebiyet verilmemesi igin gerekli tedbirlerin ahnmasr hususunda gerelini rica

ederim.
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Ogretrnenlein, 2016 yrh iller arasr istele ve zorunlu gahgma yiiktimliiltltine balh yer
deligtirme iglemleri, 17/0412015 tarihli ve 29329 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli
Elitim Bakanhlr O$retmen Atama ve Yer De[igtirme Ydnetmeli[i htikiimleri do!rultusunda
aqalrda belirtilen agrklamalar gergevesinde yaprlacaktrr.
1- Zorunlu gahgma yiiktimltliilti bulunmayanlar ile bu yiikiimliiliiklerini tamamlayan veya
muaf olan d$etmenlerden 30 Eyliil 2016 tarihi itibarryla bulunduklarr ilde en az 3 yrlhk
gahgma siiresini tamamlayanlar, iller arasmda yer de[igtirme iste[inde bulunabilecektir.

2- Do$rudan Bakanh[a ba$r tagra tegkildtr kapsammda bulunan e[itim kurumlannda gdrev
yapan <i[retmenler, istemeleri halinde iller arasr yer de[igtirme istelinde bulunabilecektir.
3- Qegitli nedenlerle veya hizmetin gere[i olarak iller arasrnda yer degigikli$i yaprlanlardan
yargr kararr gere$ince eski gdrev yerine iade edilen ri$etmenlerin eski ve yeni gdrev
yerlerindeki hizrnet stireleri 3 yrhn hesabrnda birlikte delerlendirilecelfir.
4- Bakanlt[m merkez ve tagra tegkilatr ile di[er kamu kurum ve kuruluglannda gegici olarak
gdrevli olup 30 Eylul 2016 tarihine kadar kadrolanmn bulundu!'u elitim kurumuna
ddneceklerini beyan eden dfretmenlerden kadrolarrnrn oldulu ilde en az 3 ylhk gahgma
siiresini tamamlayanlar, yer deligtirrre istelinde bulunabilecektir. Bunlardan en geg 30 Eylul
2016 tarihi itibarryla atandrklarr elitim kurumunda gdreve baglamayanlann atamalarr iptal
edilecektir.
5- Yurt drgrnda gdrevlendirilenler ile ayhksrz izinli olan dlretmenlerden yurt drgr gdrev stiresi
veya aylrksv izinlerinrn 30 Eyl[l 2016 tarhine kadar sona erecelini belgelendirenler, di[er
gartlan da tagrmalarr kaydryla, yer deligtirme bagvurusunda bulunabilecektir. Yer delipiklili

gergeklegtirilen dlretmenlerden en geg
baglamayanlann atamalarr iptal edilecektir.

30 Eyl[l 2016 tarihi itibarryla

gdrevine

6- 06105/2010 tarihinden sonra atarup birinci, ikinci ve/veya iigiincti hianet alanlanndaki
e[itim kurumlarrnda toplam 3 yrlhk gahgma stiresini tamamlayan veya 30 Eyliil 2016 tarihi
itibarryla tamamlayacak olan dpretmenlerden zorunlu gahgma yiikiimliilugii ringortilen hianet
alanrnda hig gOrev yapmam$ ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanla\ zorunlu gahgma
ytikiimliiltiklerini yerine getirmek tizere il iginde veya iller arasmda ddrdiincu, beginci veya

altmct hizrnet alanlarrndaki esitim kurumlanna tercihleri do[rultusunda atanacaktr.
Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlann
atamalan, alanlarrnda norm agr[r bulunan diler zorunlu gahgma yiiktimlultigti 6ng6riilen
hizmet alanlan:rdaki efiitim kurumlarrna Bakanhkga resen yaprlacaktrr.

7- Birinci, ikinci ve iigtincii hinrrct alanlannda gdrev yapan zorunlu gahgma yiikiimltsii
6lretmenlerden;
a) Salhk ve eg durumu mazeretlei nedeniyle zorunlu gahgma )dikUmltiliigii ertelenmig
olanlar,
b) Bagvurularrn son giin[ itibanyla adayhklarr kaldrrrlmrp olanlar,
istemeleri halinde zorunlu gahgma yukumliiliigii dngdrtilen hizrnet alanlarrna yer
deligtirme bagvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamdaki dlretmenlerde 3 yrlhk gahgma siiresi aranmayacak; tercihlerinden
herhangi birine atanamayanlar ise bulunduklarr yerlerde gdrevlerine devam edecektir.

8- Ddrdiincii, beginci ve alttnct hizmet alanlannda gdrevli zorunlu gahgma ytiktimlusu
dlretmenlerden 30 Eyltil2016 tarihi itibanyla bulunduklarr ilde 3 yrhnr dolduranlar, il iginde
veya iller arasmda zorunlu gahgma yiikflmliiltigti dngdrtilen hizmet alanlanna yer deligtirme

istelinde bulunabilecektir.

9- Birinci, ikinci veya iiqtincii hizrnet alanlannda grirev yapmakta iken $ubat 2016 tarlihi
itibarryla zorunlu gahgma y[ktimlugU dngririilen ddrdtincii, beginci veya alturcr hizmet alanlarr
elitim kurumlarrnda gdrev yapan dlretmenlero gdrev yaptrklan elitim
kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde zorunlu gahgma yiikrimliiliigti 6ng6rtilen
hizmet alanlanna yer deligtirme istelinde de bulunabileceklerdir.
kapsamrna alman

Elitim kurumu miidtirltikleri, ilge ve il milli elitim mtidtirltikleri, yukarrda belirtilen 3
yrlhk gahqma stiresini doldurmalarr nedeniyle bu yrl zorunlu gahgma ytikiimlgltigiine tabi
tutulacak d[retmenlerin tespit ve takibini yaparak bu <ilretmenlerimizin yer deligtirme
ba$wru fonnu doldurmasrnr sallayacaktr. Bagvuru formu doldurmayanlann formlan elitim
kurumu mtidiirltiklerince doldurularak onaylanacaktr. Zorunlu gahgma ytikiimliisii
<ilretmenlerin tespitinde ihmali gdrtilen ydneticiler hakkrnda gerekli yasal iglemler
10-

yaprlacaktrr.

1l- Zorunlu gahgma yukiimltisti dlretmenlerden Milli Elitim Bakanhlr O[retmen Atama ve
Yer Deligtirme Ydnetmelilinin 45'inci maddesinde sayrlan mazeretleri bulunanlann zorunlu
gahgma yiikumliilukleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler
ise zorunlu gahgma yiikumlulugii dng<iriilen hizrnet alanlanna atanmak flzere bagwruda
bulunacaktrr.
12- Zorunlu gahqma

yiikiimliiliilu dngririilen ddrdiincii,

beginci ve altmcr hizmet alanlanndaki

elitim kurumlarmda gdrevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve tigilncti hizmet
alanlarrndaki

elitim kurumlarrna

atanan dlretmenlerden zorunlu gahgma yiiktiml1sti olanlar,
mazerctlennin ortadan kalkmasr hdlinde zorunlu gahgma yukiimliiliiklerini tamamlamak tizere
ddrdifurcu, beginci ve alttnct hizrnet alanrndaki elitim kurumlarura atanacaktr.

13- Zorunlu

gahgma yiiktimliiltigti dngdriilen elitim kurumlannda gorev yapan
dlretmenlerden gdrevli olduklan elitim kurumunun kapanmasr, nonn kadro uygulamasr veya
diler nedenlerle gdrev yerleri resen zorunlu gahgma yiilcumltiliiEii <ingdriilen elitim kurumlarr
drgrna deligtirilen dlretmenler, zorunlu gahgma ytikiimlultiklerini tamamlamak izere
ddrdtincii, beginci ve altmct hianet alanrndaki elitim kurumlarrna tercihleri do!rultusunda
atanacakttr. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile bagvuruda
bulunmayanlarrn atamalan, alanlarrnda nonn agrlr bulunan diler zorunlu galgma
yukiimliilugii dngdrtilen hianet alanlarrndaki elitim kurumlanna Bakanhkga resen
yaprlacaktrr.

14- 06/05/2010 tarihinden dnce 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanununun 4/B maddesi
kapsamrnda sdzlegmeli dlretmenli[e baqlayanlardan 06/05 /2010 tarihinden sonra KpSS puanr
ile kadrolu 6$retmenli[e atananlar da zorunlu gahgma yiiLumlulugiinden muaf tutulacaktrr.
15- Birinci, ikinci ve iigiincti hiznet alanlannda g<irev yapan zorunlu gahgma yiikiimliisti
<i[retmenlerden egleri aym ilin farkh bir ilgesinde ya da baqka bir il'de gdrev yapdnlar,
istemeleri halinde zorunlu yer deligtirme bagvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda
bulunan Olretmenler eglerinin bulundu!.u yere 20!6 yrhyaztatilinde mazerctdurumundan yer
de[igtirme dcineminde yer deligtirme istelinde bulunacaktrr.

16- Uq yrlhk stirenin hesabmda, sdzlegmeli dlretmenlik ve asker dlretmenlik ddtril,
dlretmenlerin kadrolanrun bulundugu ilde fiilen d$etmen olarak g6rev yaptrklan siireler
dikkate almacakttr. Ayhksrz izinli olarak gegirilen siireler ile elitim kurumlan drgrnda
Bakanhk merkez ve tagra tegkilatr ile diler kamu kurum ve kuruluglarurda gahgrlan stireler ise
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yrlhk stirenin hesabrnda dikkate alnmayacaktrr.

17- Soruqturma sonucu bagka il'e atanan rilretrnenler, yeni gdrevlerine bagladrklan tarihten
itibaren 3 yrl gegmeden daha 6nce gcirev yaptrklan il'e yer deligtirme istelinde
bulunamayacaktrr.

18- Yer deligtirme sonucu farkh illere atanan dpretmen eglerden g6rev yerlerinden
ayrrlmadan atamasrm iptal ettirenler, mazerete baflr yer de[igtirme d<ineminde eqlerinin
bulundulu il'e; a5mt ilin farkh ilgelerine atananlar ise, atandrklarr yerde g6reve bagladrktan
sonra, il igi mazeret durumuna balh yer deligtirme ddneminde yer deligtirme baqvurusunda
bulunabilecek:tir.

19- Ogretmen eqlerden yalnrzca birinin yer depigtirme gartlarmr ta$rmasl ve iller arasmda
atamasmm yaptlmast halinde diler eg, mazerete balh yer de[igtirme ddneminde aile birlili
mazerctine balh olarak yer deligtirme istelinde bulunabilecektir. iller arasmda istege baSh
atamast yaprlan e$, aym atama ddneminde aynldrlr il'e aile birligi mazeretineba!1 olarak yer
deligtirrre bagvurusunda bulunamayacaktr.

20- iste$e balh olarak iller arasrnda gdrev yeri deliptirilen Olretmenlerden egleri kamu kurum
ve kuruluglarrnda elitim ve dlretim hizmetleri surrfi drgrnda gahganlar, atamalarurrn yaprldr[r
tarihten sonra olugan mazeret durumlan harig, aynr atama ddneminde aynldrklan il'e aile
birlili mazeretine ba$h olarak atamabagvurusunda bulunamayacaktrr.

21- Bagvurular, http:llmebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan
Elektronik Bagvuru Formu doldurulmak suretiyle yaprlacaktrr.

22- Eleknonik Bagvuru Formu drgrnda bir belgeyle veya posta yoluyla yaprlan bapvurular;
gerekli gartlan tagrmayan bagvurular; gergele aykrrr bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun bigimde igaretlemeden yaprlan bagvurular ile Elektonik Bagwru Formu imzalanmadan
ve onaylanmadan yaprlan bagvurular gegersiz sayrlacak; gegersiz baqvurulara dayah olarak
yaprlan yer deligtirmeler iptal edilecektir.
23- Yer deligtirme siirecinde yaprlan iglemlerle ilgili olarak gergele aykrn beyanda bulunan
d,fretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu bagvurularr onaylayan sorumlular hakkrnda
yasal iglem yaprlacaktrr.

24- Yer deligtirme ig ve iglemlerinin yiirtitiilmesi, bagvurulann

onaylanmasr ve
reddedilmesinden snasryla efitim kurumu, ilge ve il milli elitim mtidtirltikleri gdrevli, yetkili
ve sorumludur.

25- Bagvuru formwrun do[ru ve eksiksiz doldurulmasmdan bagvuruyu yapan olretmen
sorumludur. Olretmenler, bagvurulann onay iglemleri tamamlanmadan elitim kurumu
ydneticiliklerinden belgeye dayah bilgi duzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi diizeltmesi
yaptran dlretmenler, siiresi iginde yeniden bagvuru yapabilecektir. fuicak, bagvurunun il
milli elitim mtidtrlii[tince onaylanmasmdan sonra higbir surette diizeltme yaprlmayacaktr.
26- Iller arasl yer de[igtirme bagvurusunda bulunan dlretnenlerden gdrev yaptrlr iVilge
drgnda bulunanlar, her ttirlii iletigim aracryla kadrosunun bulundu$u elitim kurumu
mudiirlu[tinii bilgilendirmek suretiyle bagvurularmm onaylanmasmr isteyebilecek; elitim
kurumu ydneticileri de siiresi iginde bagvurularr onaylayacaklardrr. Elektonik Bagvuru
Formlarmm gtkhst, formu onaylayan efitim kurumu mtidtirliiklerince baqvurusu onaylanan
0lretmenlere daha sonra imzalattrrlacaktrr.

elitim kurumu, ilge ve il milli e[itim miidtirliiklerince onaylandrktan
soffa gegerlilik kazanacaktr. Baqvurular, bagvurunun yaprldrgr veya izleyen gtin iginde
elitim kurumu miidiirltiklerince; e[itim kurumu miidtirlu!"iintin onaymr takip eden gtin iginde
ise ilge ve il milli e[itim mtdiirltiklerince onaylanacaktr. Son giin yaprlan bagvurulann onay
27- Bagvurular, srastyla

iglemleri aym giin tamamlanacaktr.
28- Miistakil mudiirliilti bulunmayan efitim kurumlarrnda gdrevli dlretunenler ile kadrolan
iVilge milli e[itim mtidiirliiklerinde bulunan dlretmenler, bagvr.uulannr kadrolarmrn
bulunduSu iVilge milli epitim mUdiirl[klerine yapacaktrr.

29- 5getmenler, gdrevli olduklan elitim kurumu ya dakadrolanmn
bulundu!.u iUilge milli

efitim miidiirliiklerine dilekge vermek suretiyle bagvuru siiresi iginde yer
deligtinne

baqvurusundan vazgegebilecek
edilecektir.

ve bu

bagvurular elektronik ortamda iigililerce iptal

30- Biligim Teknolojileri alan dlretmenlerinden "Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri
Opretmenlili", "Matematik-Bilgisayar Bdliimii", "istatistik ve Bilgisayar Bilimleri,,,

"Bilgisayar Teknolojisi Bdliimii/Bilgisayar Teknolojisi ve Biligim Sistemleri
B6ltimii,, ve
"Bilgi Teknolojileri" mezunlarl, mesleki ve teknik ortadlretim kurumlanm tercih

edemeyecektir.

31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin biitiin alan d$retmenleri ile spor liseleri
ve giizel
sanatlar liselerinin g0rsel sanatlar, miizik ve beden elitimi alan o[retmenleri aym
tiir e[itim
kurumlarrnt tercih edebilecekleri gibi diler elitim kurumlalnr da tercih edebilecektir.

32- Spor liseleri ve giizel sanatlar liseleri drgurdaki e[itim kurumlannda g6revli g6rsel
sanatlar, mtzik ve beden elitimi alan dlretmenlerinden daha dnce ilgili mevzuafina g6re
spor
liseleri ile giizel sanatlar liselerine atanmrg olanlar, ayrrldrklan tarihten itibaren aradan beg
ytldan fazla siire gegmemig olmasr gartryla bu elitim kurumlanm tercih edebilecektir.

33- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri drgrndaki elitim kurumlarurda gdrevli
dfretmenlerden bagvurunun son $inii itibanyla Bakanhk kadrolannda adayhk d6hil en az tig
yrl dlretmenlik yapmrg olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
34- Ogretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde gdrev yapmakta olanlar ile daha dnce gdrev
yapmlq olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebileceltir. Halen bilim ve sanat
merkezlerinde gdrev yapanlar istemeleri halinde diler efiitim kurumlannr da tercih
edebilecektir.

iller arasl yer deligtirme bagvurusunda bulunan <ilretmenler, a)ml ya dafarkl illerden en
gok 40 epitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda baqvuracak dgeftnenlere,
tercihleri drqrnda 4f inci segenek olarak bir il'i daha tercih etme haftJ<r verilecektir. Ancak 40
e[itim kurumu tercihi tamamlanmadan 4l'inci segenek igaretlenemeyecektir. Bunlardan
4f inci segeneli igaretleyenleg yalnrzca tercih etti$ ildeki bog kalan kontenjanlara hizrret
puanr iistiinliiiii esasrna g6re bilgisayar kuasryla atanacaktrr.
35-

36- Zorunlu gal$ma yukiimluluklerini yerine getirmek iizere il iginde veya iller arasmda yer
deligtirecek dfretrnenler, bu tercihlerini ddrdtincii, beginci veya altrncr hizmet alanla'ndaki
elitim kurumlanna yapacaktrr.
37- Yer degigikligi bagwrusunda bulunan dsetmenlerin hizmet puanlan, 22 Hazian
2016
tarihi diliC<ate almarak belirlenecektir.

38- Yer depigtirmeler, cilretmenlerin tercih ettifi efitim kurumlanndaki
norm kadro agr[r
dikkate ahnarak hizmet puanr iistiinlii[ii esasrna gdre yaprlacaktrr. Hizmet
puanmrn egitligi
hdlinde srastyla; dlretmenlikteki hizmet siiresi daha fazla olana, <igretrnenlige
daha 6nce
ba$layana <incelik verilecek; egitlilin devamr hdlinde ise atanacak
6!-retmen bilgisayar
kurasryla belirlenecektir.

39- iller arasr gdrev yeri deligtirilen dlretmenlerin yer deligtinne iglemleri

iptal
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer deligtirmeleri gergeklegtirildikten sonra y6netmelil:te
belirtilen mazeretlerden biri oluganlann atamalan, g6rev yerlerinden ayrrlmamrg
olmalarr
kaydryla iptal edilebilecektir. Atamasr iptal edilen <isetmenlerden dnceki g6rev yerlerinde
alanlarrnda norm kadro bulunmayanlar, il igindeki di[er elitim kurumlarrndan
alanlarrnda bog
norm kadro bulunan egitim kurumlarrna valiliklerce atanacaktrr.

40- Yer de[igtirme bapwrulan 16-22 Haziran 2016 tarihleri arasmda ahnacak; atamalar
27
Hazftan 2016 tarihinde yaprlacak; atamasr yaprlanlarrn iligik kesme iglemleri ise
2g Haztan
201 6 tarihinden itibaren baglatrlacaktrr.

4l- Yer deligtirme bagvurularura iliqkin tereddiitler rincelikle il milli egitim miidiirliiklerince
giderilecek; bu gekilde giderilemeyen tereddiitler ise Bakanhla bildirilecektir. yukarrda
belirtilen agrklamalarda yer almayan hususlarda Milli Elitim Bakanl[r O[retmen Atama
ve
Yer De[igtirme Ydnetmelilinin ilgili htikiimleri esas almacaktr.

Insan Kaynaklarr Genel Miidiirltigti

