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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

oaĞırıııı yBnrpnixB

ilgı : Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ninL5l|212017 tarihli ve216|5937
sar ılı 1,azısı.

Sayı : 1041 71 9"-9ı ı3 .ı-|).0I-E.22045629

Konu: Alan Değısıklıği İşiemleri

Bakanlığımız İnsan Kaynakaları Genel
gönderilmiştir.2}I7 yılı Alan Değişikliği İşlemlri
yapılacak olup ilgililere tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek:
|- Yazı (3 Sayfa)
2- A|anDeğişikliği

Atama Takvimi (1 Sayfa)

Dağıtım:
Okul/Kurum Müdürlükleri

Adııan Menderes Mahal] csi 6. Si,ıkak.Palandökeni l]rzurunı
I]lektı"onik Ağ : htq:ı:/lpalaııdcıken.ıneb. gov.tr
iilıosla : 2_§ıalandokeı,ı(rı]nıeb.gov.lr

2|.|2.201,7

Müdürlüğü'nün ilgi yaz:s| ekte

ekte gönderilen duyuru çerçevesinde

orhan ÖzBN
Müdür a.

Şube Müdürü

Ayrılılıh Rilgi İçin :Nihal İCAT
Tele{bn : (0442) _]17 11 2l
Faks:(0442)317l3B8

Buevrakgiivenlielektfonikimzaileimzalanmışhı.https://ewaksorgu.meb,gov.tradresinden a4b0-1288-3742-b7Ob-O kodu ile teyit edilebiliı.
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iı ıı,ıııi Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 4|57 13661 903.02,0112|920380

Konu : Alan Değişikliği İşlemleri

naĞırıvı ynnrBniNp

iıgi: Bakanhğımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nin |511ı2120|7 tarihli

sayılı yazısı.

20.|2.201-7

Ve 2|6|5937

Bakanlığımrz İnsan Kaynakları Genel Müdiırlüğü'nün ilgi yaz:.sı ekte gönderilmiŞtir.

20:^7 yitıAla'n Değişikliği İşlemleri ekte gönderilen duyuru çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek:
I-Yazı (2 sayfa )

2- L|anDeğişikliği Atama Takvimi

Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)

Yöncti 1,1ı Cacldcsi Val i lik Biıı ası K at :4 YA K UTiyn-ııRzıı ııuıı
t]lektron i k Ağ: hltp:i/cızuruırı.ıııcb. gov. tı:

e-posta: crzrırrıınıerı-ı/.iı,,ııel-ı. gcır,.tr

Halil KARAPINAR
Vali a.

il ıııllll Eğitim Müdür yardımcısı

Ayı,ıııtıiı bilgi için: Özay ÇAM IJilgisayaı: İşlt

Tcl: (0442)234 48 00-166

Faks: (0442) 235 10 32

ffieimzalanmıştıİ,http,,//,,,,k,o.g,.i,*ugo*ua,e*inaenc723-ea65-33d4.99ft.4a04koduileteyitedilebilir.
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İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-903.02.01 -E.2|6|5937

Konu : Alan Değişikliği İşlemleri

|5.|2.2017

DAĞITIM YERLERiNE

: Bakanlık Makamının I4l122017 tarihli ve 128002 sayılı Onayı.

Bakanhğımıza bağlı eğitim kurumlannda görevli kadrolu öğretmenlerin alan

değişikliği işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer DeğİŞtİrme
yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20l02l20l4 tarihli ve 9
sayılı Kararına göre gerçekleştirilecektir.

Adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla, öğretmenlerden;

-Sınıf öğretmeni olarak görev yapınakta iken 540 saatlik "Zlhin Engelliler Sınıfl

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 20l02l20l4 tarihli ve 9 sayılı

Kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programnln atanacakları alana da

kaynak olması kaydıyla bu alanlara,

alan değişikliği başvurusunda bulunabilecektir.

Eğitim kurumu yöneticilerinden 1.ukarıda belirtilen durumda o1anlar, 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 tercİh eden ve

alanları değiştirilerek bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanan yönetİcilerİn yöneticilİk
görevleri sona erecektir.

Yuı1 dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden 1urt dışı görev

süresi veya ayhksız izinlerinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,

diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başıurusunda bulunabilecektir.

Öğretmenlerin, diplomalannda yazı|ı yan alanlara ya da aylık karşıhğı 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 görevlendinneleri sona erdirilerek alan değişikliğine bağlı olarak atandıkları yeni

görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

il milli 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
sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile proje okulları hariç) sisteme yansıtacaktır.

Bu ev1ak güvenli elektroıik inıza ile iınzalannrış(ır. https:/levraksorgu.ııeb.gov.tr adrcsirO"n fföf- 1477 -3a2l-ad3C-0



lan değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenler, Başvuru Formuna yansıtılacak
m kurumlan arasından, görev yapmakta olduklan il içinde olmak üzere en fazla

(yirmibeş) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecektir.

Başvurular, EK-1 "Alan Değişikliği
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr
Elektronik Başıııru Formu ile yapılacak ve okul, ilçe

Alan değişikliği işlemleri,
üstünlüğüne göre alanlarında açık
Öğretmenlerin hizmet puanlarrnın

Atama Takvimi" çerçevesinde
adreslerindeki Alan Değiştirme

ve il milli eğitim müdürlüklerince
başwru süresi içinde onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.

Mezuniyetine uygun olmayan alarıao gerekli şartları taşımadan, geçersiz veya yanlış
bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile
Elektronik Başvuru Formunun çıktısı imza|anmadan/onaylanmadan yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır.

öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak _hizmet puanı
norm kadro ilan edilen eğitim kurumlanna yapılacaktır.
hesabında, alan değişikliği başvurularının son günü

alınacaktır. Hizmet puanlannın eşit olması durumunda öffetmenlikteki- tİİİmet siiresi

Sonuçlar http : //ikgm,meb. gov. tr adresinde ilan edilec ektir.

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
milli eğitim müdüliiklerine gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

HamzaAYDOĞDU
Bakan a.

Genel Müdür

Alan Değişikliği Atama Takvimi

Dağıtım:
81 İl Valiliğine
(İ1 Milli Eğitim Müdürlükleri)
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Buevrakgüvenlielektronikiıızaileimzalmmıştır.htşs://evraksorgu.meb.gov.tradresina""ffaf-I477-3a2l-ad3C-050a 1.oOrileteyitedilebilir



20-26 Aralık 2OL7Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay

29 Aralık 2OL7

Ğörevden ayrılma ve göreve başlama

,



ALAN nnĞişixı,iĞi rıexxrNDA AçIKLAMA

Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı
Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamam\ayan öğretmenlerin özel eğitim
alanına, kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında
başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenlerden Talim ve Terbiye Kurulunun
2010212014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre mezun oldukları yılkseköğrenim
programları atanacakları alana da kaynak olanlann ise bu alanlara alan
değişiklikleri 1,apılacaktır.

Yeterli potansiyel aday olmadığından öğretmen ihtiyacı karşılaıamayafl özel
eğitim alanrna yapılacak alan değişikliği ile özel eğitim alanında bulunan öğretmen
ihtiyacının karşılanması; kapatılan alanlarda görev yapan dolayısıyla fiilen yerine
getireceği ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ise ihtiyaç bulunan diğer alanlara
atanmalan yoluyla daha etkin hile getirilmeleri amaçlanmrştır.

A[an değişikliği, öğretmen ihtiyacı ve kamu yarufl göz öni.inde bulundurularak
srnırlı tutulmuşfur. Şöyle ki;

1- Bakanhğımız kadrolarında görev yapan öğretmen saylsl 904.679'a, norın
kadroya göre öğretmen doluluk oranl ise ortalamao/o 90'aulaşmıştır.

2-Bazı alanlarda doluluk oranl %100'ün üzerindedir.

3- Atama bekleyen potansiyel öğretmen adayı saylsl 4|2.0|5'tir.

4- Halen eğitim fakültelerinde 267.06I, eğitim fakiiltesi dışında öğretmenliğe
kaynak olan diğer yükseköğretim kurumlarında ise 433.422 olmak üzere toplam
700.483 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bu veriler göz önünde bulundurularak potansiyel öğretmen adaylannın mağdur
edilmemeleri bakımından alan değişikliğinin sınırlı futulması gerekli görülmüşttir.
Ziraalan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar potansiyel adayların atanabileceği
kontenjanların daha da daralmasına ve hatta bazı alanlar bakımından atanma
imk6nlannın kalmamasma yol açacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
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