BİLGİLENDİRME
12-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında “Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma
Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu”nda belirtilen hükümler doğrultusunda
başvuruları alınmıştır. Başvuru da bulunan öğretmenlerin beyanları doğrultusunda başvuru
formu İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından incelenerek onaylanmıştır. Bakanlığımızca da
29.05.2009 tarihinde yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ancak, sonuçların açıklanmasının ardından Bakanlığımıza gelen telefonlardan bazı
öğretmenlerin daha düşük puanları olmasına rağmen yer değiştirdikleri iddia edilmesi üzerine
yapılan incelemede, aynı gün ilan edilen yer değiştirme sonuçlarında; 148 öğretmenin başvuru
formundaki puanları özlük modülündeki görev kaydında mevcut olan hizmet puanlarından
daha fazla olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, 102 öğretmenin başvurudaki hizmet puanları
ile yer değiştirme işleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Bu durum, hizmet puanı daha yüksek olan öğretmenlerin mağdur olmalarına yol açmış
olduğundan dolayı 102 öğretmenin işlemi yeniden değerlendirilerek bu mağduriyetleri
önlenmiştir.
Bu değerlendirme sonucunda 25 tercihlerinden birine atanamayıp 26. Tercihi doğrultusunda
veya kura ile zorunlu hizmet il/ilçelerindeki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda
atanabilmişlerdir. Önceden görev yerleri değiştirilen 11 alandan 31 öğretmenin yer değiştirme
işlemleri puan yetersizliğinden dolayı gerçekleşmemiş ancak, bu öğretmenlerin yerine aynı
alandan hizmet puan üstünlüğü ve tercihlerine göre 31 öğretmen yer değiştirmiştir.
Bilgisayar kurası ile yapılan yer değiştirme işlemi hizmet puanı üstünlüğüne göre zorunlu
hizmet bölgesi merkez ve diğer A, B, C, D, E hizmet sınıfı ilçelerinden başlanarak
yapılmaktadır.
Örneğin; Van’ın D hizmet sınıfı ilçesi olan Muradiye’de bir eğitim kurumuna atanan
öğretmen, yeniden değerlendirmede Diyarbakır C hizmet sınıfı ilçesi olan Bismil’deki bir
eğitim kurumuna atanmıştır.
Başvurudan önce İller tarafından alan ve kurum bazında kontenjanlar belirlenmiştir.
Belirlenen kurumlar 12.05.2009 tarihinde öğretmenlerin başvuru ekranına yansıtılmış olup,
daha sonra yansıtılan kurumlar üzerinde kesinlikle herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bununla birlikte iller tarafından kontenjana sehven yansıtıldığı bildirilen sıralı ve ihtiyaç
bulunmayan eğitim kurumları da herhangi bir şaibeye yer verilmemesi amacıyla
kapatılmamıştır. Ancak yönetmelik gereğince sıralı okullara sıra dışı atama yapılamayacağı
için değerlendirme aşamasında bu eğitim kurumları değerlendirme dışı bırakılmış olup sonuç
ekranına da yansıtılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

