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İlgi

: Bakanlık Makamının 14/12/2017 tarihli ve 128002 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin alan
değişikliği işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9
sayılı Kararına göre gerçekleştirilecektir.
Adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmenlerden;
-Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı
Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar özel eğitim alanına,
-Kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir
alanda yükseköğrenimini bitirenler Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı
Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana da
kaynak olması kaydıyla bu alanlara,
alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.
Eğitim kurumu yöneticilerinden yukarıda belirtilen durumda olanlar, görevli oldukları
kurumda öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanlarda boş norm kadro bulunması halinde,
eğitim kurumu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabilecektir. Bu
yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin yapılması halinde
yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.
Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumlarını tercih eden ve
alanları değiştirilerek bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanan yöneticilerin yöneticilik
görevleri sona erecektir.
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev
süresi veya aylıksız izinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,
diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.
Öğretmenlerin, diplomalarında yazılı yan alanlara ya da aylık karşılığı okutacakları
derslerin öğretmenliğine alan değişikliği yapılmayacaktır.
Kadroları okul ve kurumlarda olup Bakanlığın merkez veya merkeze bağlı taşra
teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerden alan değişikliği gerçekleştirilenlerin
geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek alan değişikliğine bağlı olarak atandıkları yeni
görevlerine başlamaları sağlanacaktır.
İl millî eğitim müdürlükleri, il genelinde norm fazlası öğretmen durumu da dikkate
alınarak ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını (fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor
liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim
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sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile proje okulları hariç) sisteme yansıtacaktır.
Alan değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak
eğitim kurumları arasından, görev yapmakta oldukları il içinde olmak üzere en fazla
25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir.
Başvurular,
EK-1
“Alan
Değişikliği
Atama
Takvimi”
çerçevesinde
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Alan Değiştirme
Elektronik Başvuru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.
Mezuniyetine uygun olmayan alana, gerekli şartları taşımadan, geçersiz veya yanlış
bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile
Elektronik Başvuru Formunun çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular
işleme alınmayacaktır.
Alan değişikliği işlemleri, öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğüne göre alanlarında açık norm kadro ilan edilen eğitim kurumlarına yapılacaktır.
Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği başvurularının son günü esas
alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla
olana öncelik verilecektir.
Sonuçlar http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek;
ancak, gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.
Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri internet aracılığıyla il
millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Bakan a.
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