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• Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan 
hükümler ve 2020 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 
• Bu duyuru kapsamında sadece kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar başvuruda bulunabilir. 

 
• Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir. 

 
• Başvuruda bulunan adaylar duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 



A. Başvuru Şartları 
1- Adaylığı kaldırılmış olmak. 
2- 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini 

tamamlamış ya da bu duyurunun (Ç.) maddesinde yer alan şartlardan birini taşımak. 
3- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli 

öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna 
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna 
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini 
tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. 
 

B. Başvuru 
1- Başvurular ekte gönderilen başvuru formu aracılığıyla alınacaktır. Başvuru formu bilgisayar 

ortamında doldurulup çıktısı alınarak imzalandıktan sonra okul müdürlüğüne başvuru 
süresi içinde teslim edilecektir. Hastalık gibi zaruri sebepler nedeniyle okulda 
bulunamayanlar, başvurularını bilgisayar ortamında doldurduktan sonra çıktısını imzalayıp 
okunaklı şekilde tarayarak ya da fotoğrafını çekerek kadrosunun bulunduğu okul 
müdürüne çeşitli iletişim araçlarıyla gönderecektir. Göreve başladıkları zaman aslını okul 
müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Elektronik ortamda doldurulmayan başvuru formları 
kabul edilmeyecektir. 

2- Okul müdürlükleri bulunduğu kurumda mevcut normlara göre norm fazlası durumda olan 
öğretmenlere bu durumlarını tebliğ edeceklerdir. 

3- Okul müdürlükleri başvuru sahiplerinin yerdeğiştirme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını 
kontrol ettikten sonra, başvurusu uygun olanların formlarını toplu şekilde dys üzerinden 
resmi yazıyla bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. İlçe milli 
eğitim müdürlükleri de kendilerine gönderilen formların başvuruya uygunluğunu 
inceledikten sonra uygun olanları tek bir pdf dosyasında birleştirerek belirtilen tarihte il 
milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. 

4- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi 
veya aylıksız izinlerinin 18 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer 
şartları  da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği 
gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 21 Eylül 2020 tarihi itibarıyla görevine 
başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir. 
 

C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler 
1- Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak 

geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında 
ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler, 

2- Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı 
gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerindeki hizmet süreleri, 

3- Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm 
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla 
istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları 
eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri, 

4- Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni 
alanlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. 



Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller 

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar tamamlayacak olup, aynı tarih itibariyle üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan 
öğretmenler, istemeleri halinde yeni açılan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 

2- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 
Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri 
halinde yeni açılan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 

3- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan 
öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, tamamlayanlar, muaf olanlar, 
erteletenler ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlayacak durumda olanlar yeni açılan 
eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 
(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen 
yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna 
atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan 
öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde 
aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.) 

4- İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam 
etmek istemeyenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, tamamlayanlar, muaf 
olanlar, erteletenler ya da 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlayacak durumda olanlar yeni 
açılan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 
 

D. Atamalar 
1- Yeni açılan eğitim kurumlarına başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların 

son günü olan 15 Eylül 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. 
2- Yeni açılan eğitim kurumuna atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin 

tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; 
öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik 
verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen başvuru sahiplerinin huzurunda 
kura ile belirlenecektir. 
 

E. Başvuru ve Atama Takvimi 

İşlem Tarih 
Başvuruların Alınması 11-15 Eylül 2020 - Saat: 16.00 
Okul Müdürlüklerinin Başvuru Formlarını DYS 
Üzerinden Göndermesi 11-15 Eylül 2020 - Saat: 17:00 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Başvuru 
Formlarını Tek Bir Pdf Dosyasında Birleştirip 
DYS Üzerinden Göndermesi 

16 Eylül 2020 Saat - 12:00 

Başvuru Sonuçlarının İlanı 17-18 Eylül 2020 
Görevden Ayrılma İşlemleri 18 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren 

 


