
Atanma, Nakil ve Yer Değiştirme 

Öğretmenlerin isteğe bağlı olarak atanma, nakil ve yer de
ğiştirme işleri, Mili Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bir yönet
melik hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliklerin 
taşıdığı hükümleri bilmenin öğretmenlere sağlıyacağı faydalar 
çoktur. Bu nedenle "İlkokul Öğretmenlerinin Atanma, Nakil ve 
Yerdeğiştirme Yönetmeliği" ile "Orta Dereceli Okul öğretmenle
rinin (meslekî ve teknik öğretim okulları ile ilçe ve köy kursları 
öğretmenleri dahil) Nakil ve Becayiş Yönetmeliği'ni aşağıya alı
yoruz. 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ATANMA - YERDEĞİŞTİRME 
VE KARŞILIKLI YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 

I — Genel Hükümler 

Madde 1 — İlkokul öğretmenlerinin atanmaları, valiliklerce 
görev yerlerinin tesbiti; bunların yer değiştirme, karşılıklı yer 
değiştirme ve sıraya alınma işlemleri bu yönetmeliğe göre yapılır. 

Madde 2 — İlkokul öğretmenleri, Millî Eğitim Bakanlığına 
onayı olmadan ilgili kanun ve usullere göre saptanmış bulunan 
görev yerleri dışında herhangi bir yerde ve işte çalıştırılamazlar. 

Madde 3 — a) Genel olarak il içinde veya başka bir il emri
ne atanmak üzere yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin yer de
ğiştirme işlemleri, tatil ayları içinde uygulanmak üzere yapılır, 
öğretime başlamadan önce durum ilgiliye duyurulur. 

b) Öğretime başladıktan sonra, sağlık, eş, çocuk okutma, 
sıradan, mecburi yer değiştirmeler ve olağanüstü haller dışında
ki yer değiştirme istekleri işleme konulmaz. 

c) İlköğretim müdürleriyle, ilkokul müdür ve yardımcıla
rının ve ilkokul öğretmenlerinin, haklarında bir soruşturma ya
pılmadıkça ve ilgili disiplin kurulunun kararı olmadıkça istekleri 
dışında yerleri değiştirilemez. Ancak öğretmenlerin öğrenci mev
cudunun artması veya eksilmesi sebebiyle ve öğretmen isra-
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fını önlemek ve kadro ayarlaması bakımından zaruri görüldüğü 
takdirde il içinde aynı merkezde bir okuldan diğer bir okula 3. 
maddede açıklanan komisyonun yazılı mütalaaları alınmak kay-
diyle görev yerleri değiştirilebilir. 

Madde 4 — Valilikler genel nakillerle gönderilen ihtiyaç çi
zelgesinin dışında ilin öğretmen durumunu gösteren çizelgeyi 
ağustos ayının son haftasında Bakanlıkta bulunmak üzere gön
derirler. 

Madde 5 — İlköğretim müdürleriyle ilkokul müdür ve yar
dımcılarının atanmaları ilgili kanunlarla ve usulüne göre Ba
kanlıkça yapılır. 

Madde 6 — İl içi ve il dışı yer değiştirmeler için yapılan 
başvurmalarda istekleri yerine getirilemiyenlerin durumları se
bepleriyle birlikte, valilikçe dilek sahiplerine en kısa zaman da ya
zılı olarak bildirilir. 

Madde 7 — Geçici öğretmenlerin atanmaları, yer değiştirme 
ve karşılıklı yer değiştirmeleriyle sıraya alınma işlemleri, bu 
yönetmeliğe göre yapılır. 

Madde 8 — Her kaynaktan gelen ilkokul öğretmenlerinin 
valiliklerce görev yerlerinin saptanması ile yer değiştirmesi ve 
karşılıklı yer değiştirme işlemi aşağıda açıklanan komisyonca 
yapılır. 

Millî Eğitim Müdür ve Yardımcısı Başkanlığında : 
a) İlköğretim teftiş şefi, 
b) İlköğretim müfettişlerinin kendi aralarından seçecekleri 

bir ilköğretim müfettişi, 
c) Merkez ilköğretim müdürü, 
d) Merkez ilkokul müdürlerinin kendi aralarından seçecek 

leri bir müdür ve bir öğretmen. 

II — Yeni Mezunların Atanmaları 
Madde 9 — İlköğretmen okullarından mezun olan öğret

men adaylarının : 
a) Gizli durum fişi, özet çizelgeleri, 
b) Okul gizli durum fişleri, 
c) Yüklenme ve kefalet senetleri, (Yatılılar için) 
ç) Atanmalarını istedikleri 3 ili belirten dilekçeleri, 
d) Tasdikli kimlik cüzdanlarının örnekleri ve diğer lüzum

lu belgeleri, 
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Okul dışı mezunların; 
e) Mezuniyetlerinde ibraz edecekleri "sağlam, öğretmen 

olur" hükümlü sağlık kurulu veya okul doktoru raporu, 
f) Kayıtlı bulundukları askerlik şube başkanlığından alacak

ları askerlikle ilişiklerinin bulunmadığını gösterir belge, 
g) Mahallî mülkiye amirliği kanalıyla Cumhuriyet Savcılı

ğından alınacak adlî, siyasî, idarî suç ve sabıka kayıtlarının bu-
lunmadığına dair belge, 

h) Son müracaat tarihine kadar hangi işle meşgul oldukla
rını gösterir mahallin mülkiye amirliğince onaylanmış meşguli
yet belgeleri, 

Sınavların bitiminden itibaren en geç 5 gün içinde okul mü
dürlüklerince Bakanlık İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Mezuniyetlerini müteakip herhangi bir sebeple atanmaları 
yapılmayan yatılı, gündüzlü mezunların atanma tekliflerine okul 
dışı mezunlarından istenen bütün belgeler eklenir. 

Madde 10 — Okul dışı mezunların herhangi bir bakanlık ve
ya kurumda memur olanların durumları, fiş özet çizelgelerinin 
düşünceler sütununda, ilköğretmen okulları müdürlüklerince 
açıklanır. Bunların bütün belgeleri eklenmedikçe evrakı Bakan
lığa gönderilemez. 

Madde 11 — Yeni mezunların genel durumları ile dilekçele
rinde istedikleri en az 3 il okul müdürlüklerince Bakanlığa gön
derilecek fiş özet çizelgelerinde ve okul gizli durum fişlerinde 
belirtilir. 

Geçici öğretmenlik kursunu bitirenlerin de okul mezunları 
gibi durum fişi özet çizelgeleri ve kurs süresince ilgililerin genel 
durumunu özetliyen gizli durum fişleri ve okul dışı mezunlar
dan istenen bütün belgeler okul müdürlüklerince İlköğretim 
Genel Müdürlüğüne tezelden gönderilir. 

Madde 12 — Mecburî hizmet borcu olmayan öğretmenlerle, 
gündüzlü yeni mezunlar, dışardan ilköğretmen okulu mezunu 
olanlar ve 693 sayılı kanuna göre kursları başarı ile bitiren geçici 
öğretmenler; mecburi hizmet borcu olanların yerleştirilmelerin
den sonra açık yer kaldığı takdirde istedikleri iller emrine ata
nırlar. 

Madde 13 — Yaz dönemi yatılı mezunların atanmaları. Ba
kanlığın tespit edeceği esaslar dahilinde en geç temmuz, güz dö-
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nemi mezunları eylül ayı sonuna kadar illerin açıklan ile yeni 
ihtiyaçlan gözönünde tutularak yapılır. 

Madde 14 — İlköğretmen okulu mezunlanna ait atanma çi
zelgesi adaylara hemen duyurulmak üzere mezun oldukları okul
lara, iller emrine verilen yeni mezunların listeleri de ilgili valilik
lere gönderilir. Duyurma tarihinden itibaren belge ile ispatla müm-
kün zorlayıcı sebepler dışında 15 gün içinde göreve başlamıyan 
mecburi hizmetsiz öğretmenlerin atanmalarının iptali için vali
liklerce Bakanlığa teklifte bulunulur. 

XII — İller Emrine Atanan Öğretmenlerin Görev Yerlerinin 
Saptanması İşleri 

Madde 15 — Bakanlıkça iller emrine atananların il içinde 
yerleri değiştirilenlerden; 

a) İlköğretmen okullan ve okul dışı mezunlan ile açıktan 
atananların, 

b) Başka illerden valilik emrine verilenlerin, 
c) Geçici öğretmenlerin ve bunlardan terhisleri dolayısiyle 

il emrine verilenlerin, 
ç) Yedek subay adayı öğretmenlerle er öğretmenlerin, 
d) İl içinde yerlerinin değiştirilmesini isteyenlerin, 
e) İl millî eğitim disiplin kurullarının mütelaâlarma daya

narak yerleri değiştirileceklerin, 
f) öğrenci mevcudunun artması veya eksilmesi sebebiyle 

öğretmen israfını ve kadro ayarlanması bakımından zorunlu 
görüldüğü takdirde il içinde aynı merkezde bir okuldan diğer 
bir okula yerleri değiştirilecek öğretmenlerin görev yerlerini, va
lilikler kanunlara ve usulüne göre saptarlar; değişiklik ve inha 
çizelgesinin 3 örneği ile disiplin yönünden yerleri değiştirilenlerle 
ilgili disiplin kurulu karar örneklerini, ilgililerin dilekçe ve diğer 
belgelerini en geç 20 gün içinde Bakanlık İlköğretim Genel Müdür
lüğüne gönderirler. Değişiklik çizelgesinde kadro aktarması gere
kiyorsa, bu çizelgelere kadro tahsis ve tenkis çizelgelerinden de 
2'şer adet eklenir. 

Madde 16 — 15.nci maddede yazılı öğretmenlerin görev yer-
leri valilikçe, aşağıdaki öncelik sırasına göre saptanır : 

a) Çeşitli sebeplerden dolayı öğretmensiz veya eğitmensiz 
kalmış okullar, 

b) Sıra beklenmiyen yerlerde yeni yapılmış olup ilk defa 
öğretime açılacak okullar, 
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c) En kalabalık okullardan başlamak üzere öğrenci mevcudu 
öğretmen ilâvesini zorunlu kılan okullar, 

Gözönünde bulundurulur. 
Görev yerleri saptanırken bayan öğretmenlerin çalışabilecek

leri köyler dikkate alınarak, bayanlar ve erkekler için ayrı ayn 
olmak üzere gerekirse valilikçe ad çekilir. 

Madde 17 — Değişiklik ve inha çizelgelerinde yer değişikliği 
ni gerektiren sebepler tam ve açık olarak belirtilir. Öğretmenlerin 
isteği dışında, şahsî ve meslek şeref ve şahsiyetlerini zedeleyici bir 
suç veya toplum düzen ve güvenini bozucu rejim aleyhtarı söz 
hareketler gibi olağanüstü sebeplerle yapılacak yer değiştirmeler
de soruşturma evrakı, disiplin kurulu kararı sureti veya durum 
bunların tamamlanmasına elverişli olmayan hallerde, Millî Eği
tim Müdürlüğünün idarî bir tedbir olarak hu şekilde yer değiş
tirmeye esas olan teklif yazısı örneği eklenir. Öğretmen hakkın
da diğer işlemlere devam olunur. 

Madde 18 — Öğretmenlerin durumlarında ve çalışmalarında 
istikrar sağlamak amacıyla 17 nci maddede yazılı olağanüstü 
haller dışında dilekleri olmadan soruşturmaya ve il millî eğitim 
disiplin kurulunun kararma dayanmadan millî eğitim müdürleri, 
il içinde valiliğe yer değiştirme teklifinde bulunamazlar. İl dışı 
yer değiştirmeler için de valilikçe Bakanlığa teklifte bulunulamaz. 

Madde 19 — Başka illerden yer değiştirerek bir il emrine 
atanan öğretmenlerin sıra beklemiyen yerlerde, mümkün olduğu 
kadar durumlarına uygun okullarda görevlendirilmelerine dikkat 
edilir. 

Madde 20 — Bir ilden başka bir il emrine atanan veya aynı il 
içinde yer değiştiren öğretmenlerin, yeni görev yerleri saptana
rak kendilerine duyurulmadan eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmez. 

Madde 21 — İl içinde yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin 
diledikleri yerlerde açık bulunmadığı takdirde, dileklerine uygun 
düşeceği düşüncesiyle, istekleri olmaksızın başka yerlerde görev
lendirilemezler. 

Madde 22 — Öğretmenlerin il içinde veya başka bir il'e yer 
değiştirmesine karar verilmiş ise, bunun süratle yapılabilmesi 
için, teklif yazısı ile birlikte, ailevî durumu açıklanarak yolluk
ları için de yeteri kadar ödenek istenir. 

İl millî eğitim disiplin kurulu kararma veya 789 sayılı ka
nunun 22.nci maddesine göre nakledilen ilköğretim ve okul mü-
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dürleri, varsa; sağlık, kankoca, çocuk okutma mazeretleriyle, 
kıdem durumları dikkate alınarak yeni atandıkları il içinde sıra 
bulunmayan merkezlerde valiliklerce görevlendirilebilirler. 

IV — Yer Değiştirmeleri İçin Yapılacak İşlemler 
Madde 23 — İI içi ve il dışı yer değiştirme isteğinde bulu

nan öğretmenler bir dilekçe ile 1 Marttan başlamak üzere, en geç; 
20 Nisan'a kadar bağlı oldukları kaymakamlıklara 30 Nisana 
kadar da valiliklere başvururlar. 

Doğrudan Bakanlığa başvuranlara süresi içerisinde kayma
kamlıklara, valiliklere, müracaat etmeleri bildirilir. Bu tarihlerden 
sonra il dışı yer değiştirmek üzere başvuranların evrakı işleme 
konmaz. 

- Bu süreler dışında özürleri valilikçe uygun görülenlerin yal
nız il içi yer değiştirme istekleri öğretim başlamadan 1 ay öncesi
ne kadar işleme konulabilir ve yapılabilir. 

Madde 24 — Yer değiştirme isteğinde bulunanlar sağlık, eş, 
çocuk okutma, tabiî afetlere maruz kalma, eşini, çocuğunu ana 
ve babasını kaybetme, eşinin askere alınması, boşanma veya se
çim kanunlanna göre gerek mahallî idareler ve gerekse Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği için seçime girme özürlerini belge
lendirmek kaydıyla her zaman müracaat edebilirler. Bunların 
il içi ve il dışı yer değiştirme istekleri yerine getirilebilir. 

Madde 25 — Öğretmenler atandıklan ilde sağlık, eş, çocuk 
okutma özürleri veya sıra işlemi dışında stajyerlik kalkmadık
ça başka bir il emrine yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

- Madde 26 — En geç eylül ayının sonuna kadar iki takvim 
yılını o ilde dolduracak olanlar da 23.ncü madde hükümlerine 
göre il dışına yer değiştirme için başvurabilirler. 

Madde 27 — Sağlık, eş, çocuk okutma durumundan yer de
ğiştirmeler dışında: 

a) Çeşitli sebeplerle bir il emrine atanan veya yer değişti
ren öğretmenler, yer değiştirdikleri il'de 30 eylüle kadar iki 
takvim yılı çalışmadıkça, (İl içinde yer değiştirmelerde bu hük
me uyulmaz). 

b) Yetiştirme yurtlarında, özel eğitim ve diğer kurumlarda 
belirli süre çalışmayı yüklenmiş bulunanlar bu süreyi doldur
madıkça, yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 

Madde 28 — Öğretimde istikrar sağlamak amacıyla, sağlık, 
eş, çocuk okutma, sıradan ve il millî eğitim disiplin kurulu kara-
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nna göre yapılan mecburi yerdeğiştirmeleri dışmda, il içinde 
bir öğretim yılmda öğretmenin bir defadan fazla yer değiştirme 
veya karşılıklı yer değiştirmeleri yapılamaz. 

Madde 29 — 789 sayılı kanunun 22 nci maddesine ve il mil
lî eğitim disiplin kurulu kararma, il içi ve il dışı yerleri değiştiri
len öğretmenlerin eski çalıştıkları il emrine dönebilmeleri veya 
sıraya almabilmeleri için son görev yerinde iki takvim yılı çalış
mış olmaları şarttır. 

Ancak bu durumda olanların eski yerlerine dönebilmeleri 
ilgili valiliklerin olumlu görüşlerine bağlıdır. 

Madde 30 — İl içi veya il dışı yer değiştirme isteğinde bulu
nan öğretmenler (9 ve 10) sayılı örneklere göre, hazırlıyacaklan 
dilekçelerine, varsa özürlerini gösteren resmî veya millî eğitim 
müdürlüğünce takdikli diğer belgelerini de eklerler. 

Madde 31 — Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme müracaat
larında yalnız istedikleri ilin adını belirtirler, il merkezi, ilçe, 
kasaba ve köy adı vermek suretiyle dilekçe verenler hakkında iş
lem yapılamaz. Kendilerine bu yolda cevap verilir. 

Madde 32 — Millî eğitim daireleri, başka bir il emrine yer 
değiştirmek istiyen öğretmenlerden alacakları: 

a) Dilekçeleri, 
b) Varsa diğer resmî belgeleri, 
Ayrıca millî eğitim müdürlüğü: 
a) İkişer nüsha durum fişlerini, 
b) 12 sayılı örneğe göre bir fiş özet çizelgesini, 
c) 13 sayılı örneğe göre ilin öğretmen mevcudu ve ihtiyacını 

gösteren bir çizelgeyi, 
ç) 14 sayılı örneğe göre ildeki köy ve şehir okullarının açıl

ma ve kapanma tarihlerim gösterir çizelgeyi, 
Hazırlar ve topluca mayısın ilk haftasında Bakanlığa posta

lar. 
Madde 33 — Başka bir il emrine yer değiştirmek istiyen öğ

retmenlerin sayıları o ildeki açıklardan az veya ona denk ise ve 
başka bir sakınca görülmüyorsa Bakanlıkça istedikleri il emrine 
atanırlar. 

Madde 34 — Başka bir il emrine yer değiştirmek istiyen 
öğretmenlerin sayısı, o ildeki açık öğretmenlik sayısından fazla 
olduğu takdirde aşağıdaki tercih sebepleri gözönünde bulunduru
larak yer değiştirmeleri yapılır. 
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a) Sağlık durumu, 
b) Eş, 
c) Çocuk okutma, 
ç) Halen mahrumiyet bölgesinde bulunma, 
d) Başarılı köy hizmeti, 
e) Başarılı meslek hizmeti, 
f) En son bulunduğu yerdeki başarılı hizmet süresinin faz

lalığı, 
g) Çocuk sayısı. 
Madde 35 — Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, 

öğretmen olup Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde görevli 
olanlar, vali (Merkez valisi) vali muavini, kaymakamlar, millî 
eğitim ve yardımcıları, halk eğitimi başkanları, ilköğretim mü
fettişleri, ilköğretim müdürleri, her dereceli okul müdürlerinin 
mecburî hizmeti olmıyan öğretmen olan eşleri, ile "Acil" hü
kümlü sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yer değiştiren öğ
retmenler merkezde açık öğretmenlik bulunması şartıyla sıraya 
tabi tutulmadan (İl içi sıraya da bakılmaksızın) her zaman gö
revlendirilirler. 

Madde 36 — İl içi yer değiştirmelerde de 34 ncü maddedeki 
hükümler aynen uygulanır. 

Madde 37 — Yer değiştirmeleri Bakanlıkça uygun görülen
lerin adları ayrılacakları ve yeniden emrine atandıkları valilik
lere bildirilir. 

Yer değiştirmeleri yapılmayan öğretmenlerin adları da sebep
leri açıklanarak, kendilerine duyurulmak üzere, ilgili valiliklere 
yazılır. Yer değiştirmeleri yapılan öğretmenler, görev yerleri il
gili valiliklerce kendilerine duyuruluncaya kadar, eski görevleri
ne devam ederler. 

Madde 38 — Yer değiştirme dilekleri, il içinde valiliğin, iller 
arasında Bakanlığın onayından çıktıktan sonra, eski yerlerinde 
bırakılmalan için başvuruların dilekleri, Bakanlıkça uygun gö
rülecek sebeplere göre, aynldığı okulda açık öğretmenlik kal
mamışsa, iller arasında sadece eski çalıştığı il emrinde bırakıl
mak, il içinde ise; sıra beklenilen merkezler dışında herhangi 
bir ilkokulda valilikçe görevlendirilmek kaydiyle yerine getirile
bilir. 

V — Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş) 
Madde 39 — Öğretmenlerin il içinde karşılıklı yer değiştir-
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meleri millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile; il
ler arasındaki karşılıklı yer değiştirmeler ise, valiliklerin teklifi 
ve Bakanlığın onayı ile yapılır. 

Her ne sebeple olursa olsun mart, nisan, mayıs aylarında il 
içi, il dışı karşılıklı yer değiştirme yapılamaz. 

Madde 40 — Karşılıklı yer değiştirmeyi istiyen öğretmenler, 
dilekçelerine varsa özür belgelerini ekliyerek emrinde çalıştıkları 
valiliklere başvururlar. 

Madde 41 — İller arası karşılıklı yer değiştirme isteklerine 
ait belgeler, ilgili valiliklerce kesin görüşleri de belirtilerek, du
rum fişleriyle,birlikte iki valiliğin birisinde birleştirilerek, o vali
lik tarafından Bakanlığa sunulur. Bir takvim yılı içinde bir defa
dan fazla karşılıklı yer değiştirme isteğinde bulunulamaz. 

Madde 42 — Stajyer öğretmenlerle 5439 sayılı kanuna gö
re görevliler karşılıklı yer değiştirme dileğinde bulunamazlar. 

VI — Sıraya Alınma 
Madde 43 — Bulunduğu il içinde veya diğer ilin belirli bir 

merkezinde (İl veya ilçe) yer değiştirilmesini istiyen, görevleri 
başında beklemek kaydıyla aşağıda yazılı sebep ve şartlarla; 

a) Kendilerine, eşleri, çocukları veya kanunen bakmağa 
mecbur oldukları kimselerle kendilerinden başka bakacak kim
sesi bulunmayan ana baba ve kardeşlerinden birisi hasta olup 
öğretmenin görevli bulunduğu yerde tedavisi mümkün olmayan
lar Devlet hastaneleri sağlık kurulundan alacakları raporlara da
yanılarak sağlık durumundan, (49.ncu maddede istenen belge
lerle), 

b) Eşleri resmî dairelerde, İktisadî Devlet Teşekküllerinde, 
mahallî idarelerde veya gayri resmî kurumlarda memur ve ser
best meslek sahibi olanlar ile emekliye ayrılmış olanlar veya 
iş ve güçleri dolayısiyle bir yere devamlı şekilde yerleşmiş olan
ların resmî makamlardan alacakları ve mahallî mülkiye amirlik
lerine onaylatacakları belgelere dayanarak o merkezler için 
mecburî hizmetsiz eşler, eş durumundan; 

c) Çocuklarını, başka kimsesi bulunmayan ve kanunen 
bakmaya mecbur oldukları kardeşlerini görev yerlerinde bulun
mayan bir okulda okutmak isteyenler bu okuldan temin edecek
leri öğrenim belgesine dayanarak çocuk okutma durumundan; 
(Mecburî hizmet borcunu tamamlamış olmak kaydıyla ve kendi 
çocuğundan başka diğer kanunen bakmağa mecbur oldukları 
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kimseler için 50 nci maddede istenilen belgelerine dayanılarak) 
ç) Son beş yıl içinde idarî veya meslekle ilgili olarak adlî 

yönden ceza almamış olmak kaydiyle başarılı meslek hayatı 15 
yılı bulmuş veya halen mahrumiyet bölgesinde 10 yıl çalışan öğ
retmenler, millî eğitim dairelerinden alacakları belgelere daya
nılarak bir defaya mahsus olmak üzere kıdem durumundan, 

d) İdarî veya meslekle ilgili adlî yönden ceza almamış ol
mak kaydiyle, 

1 — Köylerde başarılı beş yıl çalışmış mecburî hizmetini 
tamamlamış ve halen köyde bulunan öğretmenler, o ilin sıraya 
bağlı merkezleri için bir defaya mahsus olmak üzere; 

2 — Köylerde fiilen başarılı 10 yıl hizmet görmüş olan veya 
mahrumiyet bölgesindeki köylerde 6 yıl başarılı çalışan, mecburî 
hizmetini bitirmiş ve halen çalışmakta bulunanlar, millî eğitim 
müdürlüklerinden alacakları belgelere dayanılarak, bir defaya 
mahsus olmak üzere istediği herhangi bir ilin sıraya bağlı mer
kezleri için köy hizmetinden; 

e) En az beş yıl başarılı hizmet etmiş olmak şartiyle ve 
mecburî hizmetini bitirmiş bulunanlardan Bakanlıkça üstün ba
şarılı sayılması ile Bakanlık, valilik veya kaymakamlıklarca ve
rilen takdirnameleri bulunanlar. Bunları belgelendirmek şartiy
le üstün çalışmalarından istedikleri merkezler için bir defaya 
mahsus olmak üzere (İl içi ve il dışı) sıraya alınabilirler. 

Madde 44 — Köylerde mecburî hizmetini başarı ile bitiren 
ve halen köyde çalışıp evli olmayan (Bekâr veya dul) stajyerliği 
kalkmış olan bayan öğretmenler başka özürleri olmasa bile o il
de istedikleri merkez için bekârlık durumundan sıraya alınabilir. 
Geçici öğretmenler iki takvim yılı köy ve kasabalarda başarılı 
olarak çalışmadıkça bu maddeden yararlanamazlar. 

Madde 45 — Sağlık, eş, çocuk okutma durumlarıyla ilgili 
özürleri sebepleriyle sıra beklenilen merkezler için başvuran 
öğretmenlerden en az 15 yıl meslekî kıdemi bulunanlar, o mer
keze atanmalarını mümkün kılacak açık sınıf öğretmenliği bu
lunmadığı takdirde aşağıdaki bekleme usulünden faydalanabilir
ler. 

Açıktan sıra bekleme usulü, meslekte en az 15 meslekî hiz
meti bulunan birinci fıkrada yazılı sebeplerle öğretmenlikten ay
rılmış olanların, açıktan sıra beklenen merkezlerden birine atan
ması için tutulan sıra çizelgesine alınmasıdır. 

Birinci fıkrada yazılı şartları taşıyanlardan bu usulden fayda-
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lanmak isteyenler. Bakanlığa verecekleri dilekçe ile önce istifa 
ederek kadrolarıyla ilgilerini kesmek zorundadırlar. 

Açıktan sıraya alınma işlemi ancak bundan sonra yapılır. 
Bu öğretmenlerin sıralan geldiğinde atanmalarının yapılabil

mesi, maaşlarma uygun kadroların bulunmasına bağlıdır. 
Açıktan sıra bekliyen öğretmenler, aylıklı ve görevleri başın

da sıra bekliyen öğretmenler gibi sıraya alınırlar ve aynı sıra 
çizelgesine dahil edilirler. Atanmalarında öncelik tanınmaz. 

Madde 46 — Birden fazla özürle sıraya alınmak istiyen öğ
retmenler, tercih ettikleri özürlerinden yalnız birinden ve bir 
merkez için sıraya alınırlar. 

Madde 47 — Başka iller için veya il içindeki bir merkez için 
sıraya alınmak istiyen öğretmenler, (20) sayılı örneğe yazılmış 
dilekçeye özür belgelerini de ekliyerek bağlı bulundukları va
liliklere başvururlar. 

Belgeleri noksan olanların dilekçeleri, tamamlattırılmadan iş
leme konulmaz. 

Dairece, sıraya girmek istiyen öğretmenler için ikişer nüsha 
durum fişleri doldurularak Bakanlığa gönderilen evraka eklenir. 

Madde 48 — Sağlık durumundan dolayı sıraya alınma veya 
yer değiştirmelerini istiyen Devlet Hastanesi sağlık kurulundan 
alacakları kesin hükümlü raporlarının aslını veya hastanece tas
dik edilmiş örneğini dilekçelerine eklemek zorundadırlar. 

Madde 49 — Hasta olan kendisi, eşi veya çocuğu değilse 
hastanın bakımından kanunen kendisine ait olduğunu, hastanın 
bakabilecek başka kimsesi ve geliri bulunmadığını, mahallin mül
kiye amirliğinden alacakları belgelerle belirtmeleri gerekir. 

Madde 50 — Eş durumundan gönderilecek evraka; öğretme
nin eşi memur ise, eşinin halen görevine devam etmekte olduğu
nu veya görevine başlamış bulunduğunu belirten belgeyi veya 
atanma yazısı örneği eklenmesi gerekir. 

VII — Sıra Çizelgeleri 
Madde 51 — 43, 44 ve 45 nci maddelerde yazılı özür grup

larıyla sıraya girmek istiyen öğretmenlerin sıraya alınacakları 
her il ve ilçeye ait merkezler için millî eğitim dairelerinde bütün 
bu özürleri içine alan yalnız bir sıra çizelgesi düzenlenir. 

Bu çizelgede numaralar sıraya alınış tarihlerine göre, bir 
numaradan başlamak üzere sıralanır. 

Madde52 — Sıra çizelgeleri, çeşitli sebeplerle sıradan çıka-
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nlmış olanlarla sıraları gelip atanmaları yapılanlar gözönüne 
alınarak her yıl ocak ayının ilk haftası içinde yeniden düzenle
nir ve ikişer nüsha olmak üzere o tarihte Bakanlığa gönderilir. 

Bunlardan bir nüshası Bakanlıkça onaylanarak valiliğe geri 
çevrilir. Öğretmenlere yeni sıra numaraları valiliklerce duyu
rulur. 

Madde 53 — İl içinde bir merkez için sıraya girmek üzere 
gerekli belgeleri tamam olup bu yönetmelik hükümlerine göre 
özürleri valiliklerce yerinde görülenler, başvurma tarihleri esas 
olmak üzere ve valiliğin onayı ile sıraya alınırlar. 

Sıraya alınmasına esas olan belgeler incelenerek ve sıra çizel
gesine geçirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. 

Madde 54 — İl içinde bir merkez için sıraya alınmak istiyen 
öğretmenlerin belgelerine, millî eğitim dairelerince doldurulacak 
durum fişleri de eklenerek bunlarda açık ve kesin düşünceler be
lirtilerek valiliklerce Bakanlığa gönderilir. 

Madde 55 — Valiliklerce il içinde sıraya alındıkları halde 
özürleri Bakanlıkça kabul edilmeyen ve evrakı geri çevrilen öğ
retmenlerin bu durumları sıra çizelgesindeki adları karşısında ve 
düşünceler sütununa, Bakanlık yazısının gün ve sayısı ile birlik
te işaret olunur. Herhangi bir merkez için sırası gelip yer değiş
tirmesi yapılanlar için de (Yer değiştirmesi yapılmıştır.) kaydı 
Bakanlık yazısının gün ve sayısı ile birlikte konulur . 

Madde 56 — Belirli merkez için sıraya alınmak üzere baş
vuran öğretmenlerden özürleri Bakanlıkça kabul edilenlerin 
öğretmenin sıraya alındığı valiliğe gönderilir. Bu suretle sıraya 
alınan öğretmenlerin sıra numaraları bu valiliklerce kendilerine 
duyurulmak üzere öğretmenin emrinde çalışmakta olduğu valiliğe 
ve Bakanlığa bildirilir. 

Madde 57 — Çeşitli özürlerinden aynı tarihte sıraya alınan 
öğretmenlere sıra numarası verilirken, birinci derecede sağlık 
durumunda olanlar, ikinci derecede karı-koca durumunda olan
lar, üçüncü derecede çocuk okutma durumunda olanlar ve dör
düncü derecede kıdem ve başarı durumunda olanlar tercih edi
lirler. 

Durumları aynı olanlar kıdemleri fazla bulunanlar öne alı
nırlar. 

Madde 58 — 5439 sayılı kanunun 2. maddesine göre, öğret
menlikten başka bir işde yetiştirme yurtlarında ve özel eğitim 
ve diğer kurumlarda görevlendirilmiş olanlar, üzerinden kanun 
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hükmü kaldırıldığında kadrolarının bulunduğu eski görev yerinde 
açık bulunmadığı takdirde dilekleri gözönüne alınarak aynı mer
kezde durumlarına uygun bir okulda, o merkezde de açık yoksa 
sıraya bakılmaksızın ilk açılacak münhalde görevlendirilirler. 

Sözü edilen kanun gereğince görevliler ilkokullarda çalışan 
öğretmenler gibi özürlerine göre sıraya alınırlar. 

Buralardaki öğretmenlerden görevlerinden ayrılmasına Ba
kanlıkça veya disiplin kurulunca karar verilenlerin il içinde yerle
rinin değiştirilmesi gerekiyorsa sıra beklenmiyen yerlerden birine 
yerleri değiştirilir, sakınca görülen merkezler için sıraya alına
mazlar. 

Madde 59 — Eşlerden (Karı - koca) her ikisi de öğretmen 
olanlardan birisinin yönetmelikte belirtilen özürlerinden birinden 
sıraya alınması halinde beraberce başvurmuş olma, mecburî hiz
met borcu bulunmamak kaydiyle diğeri de aynı özürle bir sonraki 
sıra numarasına alınır. Bilâhare müracaatlarda normal sıraya 
alınma işlemi yapılır. 

Madde 60 — Aynı veya başka merkezde bulunan öğretmen
ler arasında sıra hakları değiştirilemez. 

Madde 61 — Eşinin, çocuklarının ve kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu kimselerin sağlık ve öğrenim durumlarından sı
raya girenlerin özürleri ölüm dolayısiyle kalksa bile başvurmaz
larsa, sıra hakları saklı tutulur. 

Madde 62 — Belirli bir merkez için sırada olup da sırası 
gelen öğretmenler: 

a) Çalışmakta oldukları ilin bir merkezi için sıraya girmiş 
ve sırası gelmiş olanların özürlerinin devam ettiğini gösterir bel
gelerini bir ay içinde vermeleri dairesince duyurulur. Valilikçe 
özürünü belgelendirenlerin sıradan yer değiştirmeleri yapılır. 
Değişiklik çizelgesi, eski ve yeni belgeler eklenmek suretiyle bil-
gi için Bakanlığa gönderilir. 

b) İl dışı belirli bir merkez için sırada olup, sırası gelen öğ
retmenlere, sırada bulundukları valiliklerce özürlerini bir ay için
de belgelendirmeleri, emrinde çalıştıkları valilikler yolu ile duyu
rulur. Özürlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin belgeleri de 
eklenmek suretiyle illeri emrine atanmaları için Bakanlığa tek
lifte bulunur. 

Çalıştığı il dışında bir merkez için sıra bekleyip sırası gelen 
öğretmen Bakanlıkça ilgili valilik emrinde atanmadıkça görevin
den ayrılamaz ve sıra beklediği yerde de görevlendirilmez. 
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c) İl içi ve il dışına sıraya alınmayı gerektiren özür veya ih
tiyacın bulundukları yerlerde karşılanabilir hale gelmesi veya 
büsbütün giderilmiş bulunması halinde, eş mazereti zuhur ettiğin
de bekârlık durumundan sırada bulunan bayan öğretmenler 
ve 61 nci maddede yazılı ölüm şartları hariç öğretmenler Bakan
lıkça sıradan çıkarılırlar. 

Madde 63 — Sırasının geldiğini kendisine duyurulması tari
hinden itibaren (30) gün içinde özürlerinin devamını belgelendir
meyen öğretmenler valilikçe sıradan çıkarılarak durum Bakan
lığa bildirilir. Millî Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile 4489 sayılı 
kanuna göre yabancı memleketlere gönderilecek öğretmen ve 
memurlar hakkındaki geçici yönetmelik gereğince, aylıksız izinli 
olarak eşlerinin yanında bulunmak üzere izinli sayılan eşlerin re
fakat için istifa eden öğretmenler kendi istekleriyle yurda dön
dükleri veya izin sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 
üç ay içinde görev istemek ve açık öğretmenlikte bulunmak 
şartiyle sıraya tabi tutulmaksızın, ayrıldıkları merkezlerde görev
lendirilirler. 

Bu arada sırası gelen öğretmenlerin yer değiştirmeleri ya
pılır. 

Madde 64 — Bir yer için sıraya alınmışken bu sıradan çıka
rılmalarını isteyen öğretmenlerin dilekleri Bakanlığa gönderilir. 

VIII — Yeniden Mesleğe Dönmek İsteyen Öğretmenlerin İl 
Emrine Atanmaları 

Madde 65 — Öğretmenlikten ayrılmış olup da yeniden mesle
ğe dönmek istiyenlerden: 

a) Öğretmenin, öğretmen iken almış olduğu son üç yıllık 
ara ve çift hükümlü teftiş raporları ile varsa tezkiye varakaları, 
(Üç yıldan az hizmeti varsa mevcut raporların hepsi ve sicil 
özeti). 

b) Varsa disiplin kurullarınca ve mahkemelerce hakkında 
verilmiş kararların örnekleri, 

c) Meslekte bulunduğu sürece aldığı cezalan, mükâfatları 
ve izinlerini gösterir tasdikli çizelge, 

ç) Mecburî hizmeti varsa ve kovuşturma safhasına gir
mişse Maliye Bakanlığının tayin için muvafakat yazısı, 

d) Valiliğin öğretmen hakkında mesleğe alınıp alınmaması 
konusundaki görüşü, 

e) Yedek subay öğretmenlikten terhis edildikten sonra 285 
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sayılı kanuna göre ilkokul öğretmeni olmak istiyenler hakkında; 
yukarıda (a, b, c) fıkralarında açıklanan evraka ek olarak öğret
men hakkındaki başarı tutanak çizelgesi, 

f) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak "Öğretmen 
olur" hükümlü sağlık kurulu raporu, 

g) Mahallin Cumhuriyet Savcılığından alınacak adlî, siyasî, 
idarî suç ve sabıka kaydının olmadığına dair belge, 

ğ) Öğretmenlikten ayrıldıktan başvurma tarihine kadar 
hangi işlerle meşgul olduğunu gösterir mahallin mülkiye amirli
ğince onaylanmış meşguliyet belgesi, 

h) Öğretmenin atanmak istediği " ilinin sıra bek-
lenilen merkezler dışındaki herhangi bir açığında, yolluksuz görev 
kabul edeceğini bildiren pullu yüklenme belgesi", 

ı) Erkeklerin askerlikle ilişikleri olmadığına dair kayıtlı 
bulundukları askerlik şubesinden alacakları belgeler, 

i) Askerden terhis edilen geçici öğretmenlerden terhis tezke
resinin aslı veya tasdikli örneği, (Yeni terhis olanlarla başka daire 
ve kurumlardan naklen geçmek istiyenlerden (g) ve (ğ) fıkra
larında belirtilen belgeler istenmez), 

j) Öğretmenin hangi il emrine atanmak istediğini belirten 
dilekçesi, (Tercih sırasına göre en az üç il ismi yazılmış olacak
tır). 

Yukarıda sıralanan belgeler valilikçe alınarak Bakanlığa atan
ma teklifinde bulunulur. 

Bakanlıkça bu gibilerin öğretmen olmalarında sakınca görül
mediği takdirde, sıra beklenilen merkezler dışında herhangi^ bir 
açıkta görevlendirilmek üzere, mümkün olursa isteklerine uygun 
bir ile, olmazsa ihtiyaç bulunan illerden birine istekleri üzerine 
atanırlar. 

Madde 66 — Yeniden mesleğe dönmek isteyen öğretmenler
den Devlet dairelerinde görevli bulunanlar için bağlı bulunduk
ları dairelerin muvafakati alınır. 

Madde 67 — Açıktan il emrine atanan öğretmenlerin görev 
yerleri valiliklerce atanma emrinin alınış tarihinden itibaren 
en geç bir hafta içinde saptanarak kendilerine duyurulur. 

Duyurma tarihinden1 belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebep
ler dışında 15 gün içinde göreve başlamayan mecburî hizmet 
borçlu öğretmenlerin çekilmiş sayılmaları; mecburî hizmet borç
lu olmayan öğretmenlerin de atanmalarının iptali için valilikler
ce Bakanlığa teklifte bulunulur. 
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Madde 68 — Açıktan iller emrine atanmalarını istiyenlerin 
gerekli belgeleri valilik yoluyla Bakanlığa gönderilir. 

Atanmaları şubat sonuna kadar yapılmıyanlarla şubat ayın
dan sonra başvuranlar mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz 
aylan içinde açıktan iller emrine atanamazlar. 

Yalnız, askerden terhis edilenler, mecburî hizmet borçlu 
olanlar sağlık durumundan emekliye ayrılıp raporları Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kurulunca "Öğretmenlik yapabilir" 
kaydiyle tasdik edilenler, Bakanlık emri kaldırılanlar, işten el 
çektirilip tekrar görevine iade edilenler bu kaydın dışında tutu
lurlar. 

IX — Askerlikten Terhis Edilen Öğretmenlerin Atanmaları 
Madde 69 — Eylemli askerlik hizmetlerini yapmak üzere, 

meslekten ayrılan öğretmenler için en geç bir hafta içinde, millî 
eğitim müdürlüklerince bir fiş doldurularak Bakanlığa gönderi
lir. 

Madde 70 — Askerlik görevinde bulunan öğretmenler, ter
hislerini müteakip terhis tezkerelerinin asıl veya tasdikli bir ör
neğini, "Öğretmen olur" hükümlü sağlık kurulu raporu ile as
kere gitmeden önce emrinde çalıştığı valiliğe başvururlar. (291 
sayılı kanuna göre görevli er öğretmenler hariç). 

Madde 71 — Mecburî hizmet borçlu olup da terhis edilerek 
mesleğe dönecek olan öğretmenler, Bakanlıkça saptanacak esas
lara güre istedikleri illere, o illerde açık yoksa ihtiyaçları göz-
önünde tutularak başka bir il emrine atanırlar. 

Madde 72 — Terhislerden sonra, tekrar görev almak isti-
yenlerden mecburî hizmet borcu olmayan öğretmenler, mecburî 
hizmeti olanların atanmalarından sonra açıkları bulunan iller 
enirine ve durumları gözönüne alınarak atanırlar. 

X — İlişik Kesme 
Madde 73 — Öğretmen yetiştiren yüksek okullarla, öğret

menlik lisansı veren fakültelere girmelerine müsaade edilen mec
buri hizmet borçlu öğretmenlerle, mecburi hizmet borçlu olma
yan öğretmenler hangi okulların imtihanlarını kazanmış olduk
larını doğrudan veya bağlı oldukları ilköğretim müdürlükleri 
yoluyla millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler ve ya
zılarında görevlerinden ayrılış tarihlerini de açıklarlar. 

Madde 74 — Millî eğitim müdürlükleri, alacakları yazılı bilgi 
üzerine durumu adı bildirilen okul müdürlüğünden sorarlar. 
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Öğretmenin imtihanı kazandığı ve enstitüye veya fakülteye 
devam edeceği anlaşıldıktan sonra, ilişiğin kesilmesi için valilik 
yoluyla Bakanlığa teklifte bulunurlar. 

Madde 75 — İlköğretmen okulu mezunu olup da öğretmen 
yetiştiren yüksek okul ve öğretmenlik lisansı veren fakültelerde 
okurken bütünlemeye kalanlarla öğrencilikle ilişikleri kesilen
lerden, ilkokul öğretmenliğinde görevlendirilmek istiyenlerin di
lekleri; ilkokulların öğretim yılı başından önce yerine getirile-
miyeceği gibi, bu gibilerin atanmaları 1 mart tarihinden sonra 
da yapılamaz. 

Sağlık sebebiyle ayrılanlardan "Sağlam, öğretmen olur" hü
kümlü sağlık raporu istenir; disiplin cezası alarak ayrılanların 
durumları, öğrencisi bulundukları okul müdürlüğünden sorularak 
tespit edilir. 

Bütünlemeli olarak hizmete alınanlar, bütünlemeli durumla
rının sonuçlarını her dönem sonunda öğrencisi bulundukları okul 
müdürlüklerinden alacakları resmî belgelerle bildirmek zorunda
dırlar. Bunlardan orta dereceli okullara atananların ayrılış ta
rihlerinden itibaren ilkokul öğretmenliği ile ilişikleri kesilir. 

XI — Görevlerinden Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanma
ları 

Madde 76 — Görevinden çekilmiş sayılan (657/63 ve 4357/8 
maddesine göre), istifası Bakanlıkça kabul edilmiş (657/94) veya 
atanması iptal edilmiş (657/63) bulunan öğretmenlerin yeniden 
atanmaları yapılabilir, ancak atanmalarının yapılabilmesi için 
çekilmiş sayılmalarını veya atanmalarının iptalini izleyen gelecek 
öğretim yılı başında, istifası kabul edilmiş olanların istifa tari
hinden üç ay sonra başvurmaları ve 66.ncı maddede gösterilen 
belgeleri vermeleri gerekir. 

Madde 77 — Mecburî hizmet borçlu olup da görevinden çe
kilmiş sayılan ve yeniden mesleğe alınmalarını istiyen öğretmen
ler, dilekçelerine 65 nci maddede yazılı belgeleri eklerler. Maliye 
Bakanlığınca dilekleri uygun görülenlerden mecburî hizmet borç
larını öğretmenlik yaparak ödeyeceklerine dair, noterlikçe usu
lüne göre düzenlenmiş yüklenme ve müteselsil kefalet senedi de 
alınır. Bunlar, belgelerine dayanılarak sıra beklenilen merkezler 
dışındaki bir yerde görevlendirilmek üzere açığı bulunan bir il 
emrine atanırlar. 
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XII — Yedek Subay Adayı ve Er Öğretmenlerle ilgili Geçici 
Maddeler 

Geçici madde 1 — 11/10/1960 tarih ve 97 sayılı kanun gere
ğince ilkokullarda görevlendirilmek üzere, iller emrine tertip 
edilen yedek subay adayı öğretmenlerin görev yerleri, valilikçe 
ad çekme ile saptanır. 

Geçici madde 2 — Yedek subay adayı öğretmenler, meslek
ten olsun veya olmasın askerlik hizmetleri son buluncaya kadar 
sağlık özürleri dışında, il içi veya il dışı yer değiştirme veya kar
şılıklı yer değiştirme dileğinde bulunamazlar. 

Geçici madde 3 — Sağlık durumundan ötürü, görev yerle
rinde kalmaları uygun olmayan yedek subay adayı öğretmenlerin 
bağlı bulundukları ilin sivil veya askerî hastane sağlık kurulun
dan alacakları kesin hükümlü raporlara dayanılarak yer değiş
tirmeleri yapılır. 

Geçici madde 4 — Valilikler, sağlık kurulu raporlarına göre 
görüşlerini de belirterek, yedek subay adayı öğretmenlerin il içi 
ve il dışı yer değiştirmeleri için Bakanlığa teklifte bulunurlar. 

Geçici madde 5 — İdarî, meslekî veya başka bir sebeple gö
rev yerlerinde kalmaları sakıncalı sayılarak yerlerinin değiştiril
mesine lüzum görülen yedek subay adayı öğretmenler hakkında 
diğer öğretmenler gibi ilgililer tarafından yaptırılacak soruştur
maya ve il millî eğitim disiplin kurulunun kararına dayanarak 
valilikler Bakanlığa teklifte bulunurlar. 

Geçici madde 6 — 17.nci maddede açıklanmış bulunan ola
ğanüstü haller-zuhur ettiği takdirde, bir taraftan soruşturmaya 
başlattırılmak ve disiplin kurulu kararı alınmakla beraber, bir 
taraftan da valilikler millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine 
yer değiştirme işlemini yapar ve durumu telle veya yazıyla Ba
kanlığa bildirir. 

Geçici madde 7 — Sağlık durumundan ötürü yahut disip
lin kurulu kararıyla veya olağanüstü sebeplerle yerlerinin değiş
tirilmesine karar verilen yedek subay adayı öğretmenler için, 
millî eğitim müdürlüklerince, asil öğretmenlerin çizelgelerine 
karıştırılmıyarak, ayrı bir değişiklik çizelgesi düzenlenir. 

Geçici madde 8 — 291 sayılı kanuna göre askerliklerini er 
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öğretmen olarak yapanlara, bu yönetmeliğin geçici maddelerinde 
yazılı yedek subay adayı öğretmenler hakkındaki hükümler uy
gulanır. Terhislerinde yeniden atanmaları gerekeceğinden, valilik
lerce terhis tezkerelerinin örneği veya terhise tabi olacaklarını 
gösterir belgeleri, dilekçeleri nakil fişlerine eklenerek zamanuv 
da Bakanlığa teklifte bulunulur. 

Madde 78 — 10 Nisan 1963 gün ve 11378 sayılı Resmî Gaze-
te'de yayımlanan 11/3/1963 tairh ve 6/1496 sayılı kararname ile 
yürürlüğe konulan "İlkokul Öğretmenlerinin Atanma, Nakil ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 79 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 80 — Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

Mahrumiyet Yerleri 
Kabul Edilen İller 

Tebliğler Dergisi Sayı : 1102 

Sayfa : 33 

1 — Adıyaman 

2 — Ağrı 

3 — Bingöl 

4 — Bitlis 

5 — Artvin 

6 — Diyarbakır 

7 — Erzincan 

8 — Erzurum 

9 — Elâzığ 

10 — Gümüşhane 

11 — Hakkâri 

12 — Kars 

13 — Malatya 

14 — Mardin 

15 — Muş 

16 — Siirt 

17 — Tunceli 

18 — Urfa 

19 — Van 

NOT : Resmî Gazete, tarih : 23 Temmuz 1969 sayı : 13256 
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ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRETMENLERİNİN (Meslekî 
ve Teknik Öğretim Okulları ile Kaza ve Köy Kursları Öğretmen
leri Dahil) NAKİL VE BECAYİŞ YÖNETMELİĞİ 

Orta dereceli okul öğretmenlerinden (meslekî ve teknik öğ
retim okulları ile kaza ve köy kursları öğretmenleri dahil) nakil 
ve becayişlerini isteyenlerin dilekleri vekâletçe aşağıda belirtilen 
esaslar dahilinde yürütülür. 

Madde 1 — Nakil işlerini hazırlayarak müdürler komisyo
nuna sunulmak üzere 

a) Orta Öğretim Umum Müdürü veya tevkil edeceği zatın 
başkanlığında, ilk, Orta Öğretim ve Öğretmen Okulları Umum 
Müdürlükleri ile Zatişleri ve Özel Okullar Müdürlükleri ile Za-
tişleri ve Özel Okullar Müdürlüklerinden birer şube müdüründen, 

b) Meslekî ve Teknik Öğretim Nakil Tayin ve Terfi işleri Mü
dürünün Başkanlığında; Kız, Erkek ve Ticaret Öğretim Umum 
Müdürlükleri ile Zatişleri Müdürlüğünden birer şube müdüründen, 
müteşekkil birer tâli komisyon kurulur. 

Madde 2 — Mazeret ve nakil sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 
A — Gurubu : Kendisi hasta olanlar (sağlık), 
B — Gurubu :Eşinden ayrı yerde olanlar (evlilik), 
C — Bu yönetmelik sonundaki cetvelde yazılı bölgelerde en 

az 5 yıl devamlı ve başarılı çalışan ve hiç ceza almamış olanlar 
ile her hangi bir yerde en az 5 yıl üstün başarılı çalışarak vekâlet 
ten iki takdirname veya bir takdirname ile iki teşekkürname almış 
olanlar. 

D — Gurupu : eşi veya çocukları, bakmağa mecbur olduk
ları ana ve babalan ve kardeşleri hasta olanlar, 

E — Gurubu : çocukları tahsilde olup da bulundukları yer
lerde çocuğunun devam etmesi icabeden okul bulunmayanlar, 

F — Gurubu : diğer sebepler, 

Madde 3 — Naklini isteyen öğretmenler, mazeret ve nakil 
sebeplerini bildiren, örneğine uygun bir dilekçe ile her yılın mart 
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ayında okul idaresine başvururlar. Bu dilekçelerine aynı takvim 
yılında alınmış belgelerini eklerler. Okul müdürü öğretmenin 
nakli hakkındaki kanaatini yazarak bu dilekçeleri, topluca, mart 
ayı sonunda maarif müdürlüğüne gönderir. 

Maarif müdürü de öğretmenlerin bu dilekçeleri, kanaatini 

belirterek: 

a) Orta öğretim umum müdürlüğüne bağlı okullarda çalı
şan öğretmenler ve idarecilerin nakil dilekçelerini, bunlara mah
sus ayn bir listeyle birlikte orta öğretim umum müdürlüğü ad
resine; 

b) Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı dairelerine bağ
lı okullarda çalışan genel kültür dersleri, meslek dersleri atelye, 
kurs öğretmenlerinin ve idarecilerinin nakil dilekçelerini, bunla
ra mahsus ayn bir listeyle birlikte Meslekî ve Teknik Öğretim 
Nakil, Tayin ve Terfi İşleri Müdürlüğü adresine; 

Vekâlete en geç nisan ayının on beşinde Ankara'da vekâlette 
bulundurulmak üzere, valilik makamı yolu ile yollar. 

Bu tarihler ve müracaat şekli dışında 2. maddenin A, B, D 
fıkralarında yazılı mazeret ve nakil sebeplerinden başka her ne 
sebeple olursa olsun yapılacak müracaatlar işleme konmaz. 

Madde 4 — Naklini isteyen öğretmenler, örneğine uygun 
nakil dilekçesinin üçüncü bendindeki haneye yalnız, istedikleri 
vilâyet ve o vilâyetin kazalarının adlarını yazarlar. Esas istedik
leri yeri ile ikinci derecede istedikleri yerler sıra ile yazılır. Bu 
yerler 5'i geçemez. Geçtiği takdirde beşinciden sonra yazılan yer
ler nakil sırasına alınmazlar. 

Nakil dilekçesinin 13. bendinde yazılan yerler de bu madde
nin birinci paragrafındaki esaslar dahilinde uygulanır. (Yani, 3. 
maddede iki yer ismi zikredilmişse 13. maddeye üç yer ismi da
ha yazılabilir. Ancak bu 13. maddeye yazılan yerler nakil şurasına 
alınmaz.) 

Madde 5 — Nakil dilekçeleri, ilgili komisyonlarca incelene-
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rek, dilekleri yerinde görülenler, 2. maddede gösterilen mazereî 
guruplarına göre istedikleri yerler ve ders branşları esas olmak 
üzere tasnif edilir ve nakil isteği listeleri düzenlenir. Bu liste
ler daha önceki yıllarda hazırlanmış olan listelerin sonuna ekle
nir (F gurubundakiler hariç). Aynı devrede veya aynı tarihte mü
racaat edip de mazeret ve nakil sebepleri gruplarına dahil olan
ların, kıdemleri ve hizmet mahallerinin özel şartlan göz önüne 
alınarak nakil sıraları tayin edilir. A veya D mazeret ve nakil se
bepleri gurubuna girenler ise 1. maddede yazılı esaslara göre na
kil sırasına alınırlar. 

Madde 6 — Bu yönetmelik ile ilgili öğretim daireleri her yıl 
mart ayı sonunda öğretmen ihtiyacını, listeler halinde, ayrı ayrı 
tesbit ederler. Dairelerce hazırlanan bu öğretmen ihtiyaç listele
ri 1. maddede yazılı komisyonlara verilir. 

Madde 7 — 5. Maddedeki nakil isteği listesine dahil olup 
da okuttuğu dersten yeter sayıda münhal olmamasından do
layı nakli yapılamamış öğretmenlerin sıraları ertesi yıla dev
redilir. (F Gurubundakiler hariç). Ancak, ertesi yıl, nakil sı
rası yaklaşanların mazeret veya nakil sebeplerinin devam edip 
etmediği vekâletçe tetkik edilerek, özürleri devam etmeyenler 
île ertesi yıl başka bir yere naklini isteyenler eski sıralardan 
çıkarılırlar. 

Madde 8 — Yeni tayin edilen veya herhangi bir suretle nak
ledilen öğretmenler bulundukları okulda iki ders yılını geçir
meden nakil isteğinde bulunamazlar. 

Ancak ikinci maddenin A, B, D, fıkralarındaki mazeretlerin 
gerçekleşmesi halinde, müracaat zamana bağlı değildir. 

C, E, F fıkralarındaki mazeretin gerçekleşmesi halinde 
ise, istekliler o ders yılını bulundukları yerde tamamlamak 
şartiyle ders yılı sonunda (mart ayı içinde) usulüne uygun 
olarak nakil talebinde bulunurlar. 

Madde 9 — Nakiller, 2. maddede gösterilen A,B, C gurupla
rında münavebe ile üçeri alınmak ve bundan sonra D ve E 
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guruplarından münavebe ile ikişer ve bundan sonra da F gu
rubundan bireri alınmak suretiyle yapılır. 

F Gurubuna giren mazeret veya nakil sebebiyle naklini 
isteyen öğretmenler için ileri yıllara sari sıra cetveli tutulmaz. 
Bu istekler incelenir, mazeretlerin önemine, öğretmenin kıde
mine ve vazife yerinin özel şartlarına göre komisyonlarca ter
tip olunacak sıra dahilinde yerine getirilir. 

Fevkalâde âcil sağlık mazeretlerinden başka ders yılı için
de (kasım ayının başından haziran ayma kadar) nakil yapıl
maz. 

Madde 10 — Kendisinin, eşi veya çocuklarının, bakmağa 
mecbur olduğu ana baba veya kardeşlerinin hastalığından dola
yı naklini isteyen öğretmenlerin sağlık kurulundan rapor alıp 
göndermeleri şarttır. 

Sağlık kurulundan alınan bu raporlar vekâletimiz sıhhat 
işleri umum müdürlüğünce tetkik olunur. Hastalığı daha ehem
miyetli ve vahim olanlar, diğerlerine tekaddüm etmek üzere, 
müracaat sırasına bakılmadan (evvelce sırada olanlarda dahil), 
ehemmiyetlerine göre sıralanır. 

Raporda öğretmenlerin veya eş, çocuk, ana baba veya kar
deşlerinin bulundukları yerde tedavileri veya vazife görmeleri 
mümkün görülmediği ve sağlık durumuna uyan yer açık olarak 
tasrih edildiği takdirde, öğretmen o yer için sıraya alınır. Ra
porda açık olarak yer tasrih edilmemesi halinde ise, raporuna 
uygun mahallere komisyonca nakli yapılır. 

Madde 11 — Eşinden ayrı yerde bulunanların, evlenme cüz
danı örneğini, eşinin bulunduğu yeri ve eşinin işini bildirir 
belgeleri dilekçelerine eklemeleri şarttır. Bu nakil isteğinin uy
gun olup olmadığı veya öğretmen olan eşlerden hangisinin di
ğerinin bulunduğu yere verileceği komisyonca takdir olunur. 

Madde 12 — Becayişler aynı dersi okutan öğretmenler ara
sında ve yolluksuz olarak yapılır. Becayişin yapılabilmesi için, 
karşılıklı olarak ileri sürülen sebeplerin, vekâletçe kabul edil
mesi şarttır. Becayiş isteyenler, bulundukları okul müdürlüğü-
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ne dilekçelerini verirler. Bu dilekçelerde, becayişin yolluksuz 
yapılmasını kabul ettiklerini bildirmeleri şarttır. Okul müdürleri 
dilekleri ve kanaatlannı da belirtmek suretiyle valilik yolu ile 
vekâlete gönderirler. 

Becayiş dileğinde bulunmak ve becayiş dileğinin yerine ge
tirilmesi zamana bağlı değildir. 

Madde 13 — Okul müdürleri müdürlükle nakil talebinde bu-
bunabilecekleri gibi, müdürlüklerden yalnız öğretmenlikle nak
ledilmeyi isteyenler de (örneğine uygun nakil dilekçesinin 12 
işaretli bendinde "öğretmenlikle" kelimesini yazıp belirtmek 
suretiyle), ileri sürecekleri herhangi bir mazeret veya nakil se
bebi gurubunda bu yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, mü
racaat edebilirler. (Aynı zamanda "Müdürlükle ve öğretmenlik
le" naklini dileyenler, bu iki dileklerini iki ayrı dilekçe vererek 
belirtip bildireceklerdir). 

İdarecilikte nakil sıraya tabi değildir. 

Madde 14 — Zelzele, yangın, su basması gibi tabiî afetlere 
duçar olan merkezlerde çalışan öğretmenler; bu afetler sebebiy
le eşlerinin sıhhî durumları bozulanlar; resmî vazifeler esna
sında bir kaza neticesinde eşleri hayatlarını kaybedenler ve 
kendilerinin veya eşlerinin tehlikeli bir arıza aldığını sağlık 
kurulu ile tevsik edenler nakledilmelerini istedikleri yerlerdeki 
alâka derecelerini o yerin en büyük mülkiye âmirinden (vali veya 
kaymakamdan) alacakları belgelerle belgelendirdikleri takdir
de, nakil dilekleri bu yönetmelik hükümleri nazarı itibara alın
maksızın yerine getirilir. 

Ancak, bu öğretmenler nakillerini istedikleri merkezlerde 
branşlarına göre ihtiyaç bulunmadığı takdirde o merkeze en ya< 
kın ve ihtiyaç bulunan bir merkeze de, muvafakatları alınmak 
suretiyle nakledilebilirler. 

Madde 15 — Eşleri muvakkat vazife ile (kurs, seminer, ye
dek subaylık gibi) başka yerde bulunan öğretmenlerin, eşlerinin 
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bulundukları yerler için B (evlilik) mazeret ve nakil sebebi gu
rubundan nakil dilekleri B (evlilik) gurubuna alınmaz. 

Madde 16 — Meslekte umumi başarısı tesbit edilmiş olan
lardan: ders kitapları ve tercüme eserler hariç olmak üzere, il
mî değeri Maarif Vekâletince kabul edilen bir telif eser yazan
larla, doktora verenler, istedikleri yerlerde münhal olduğu tak
dirde, sıraya bakılmaksızın nakledilirler. (Ancak, vekâlet disip-
lip komisyonunca aylık kesimi cezasından daha ağır bir ceza 
ile tecziye edilmiş olanlar bu madde hükmünden istifade ede
mezler. 

Madde 17 — Vekâletimiz merkez teşkilâtında görevlendiri
lenlerle maarif müdürleri, maarif müdür muavinleri ve müdür
lerin öğretmen olan eşleri kendileriyle birlikte nakledilirler. 

Madde 18 — A, B, C, D, E guruplarından sırada bulunanlar 
müracaat sebeplerini her yıl tevsik edeceklerdir. Mazeret ve na
kil sebepleri devam etmeyenler, ediyorsa tevsik etmeyenler, da
ha önce istedikleri yerlerden başka yer isteyenler sıradan çı
karılırlar. Bu gibilerin yeniden müracaat etmeleri gerekir. 

Madde 19 — 683 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanıp 
23..2.1952 tarih ve 36 sayılı müdürler komisyonu karan ile yü
rürlüğe girmiş bulunan "orta dereceli okullarla kaza ve köy 
kursları öğretmenlerinden nakil ve becayişlerini isteyenlere ait 
yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Eski yıllarda naklini talep edip de sıraya 
girenlerden mazeret ve nakil sebeplerinin devam ettiğini tevsik 
edenlerin sıralar, bu yönetmelikteki mazeret ve nakil sebepleri 
ne göre intibak ettirilerek mahfuz tutulur. 

EKLERİ: 

1 — Nakil dilekçesi örneği. 

2 — Dilekçe örneği. 

3 — Üçüncü maddeye göre düzenlenecek liste. 
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1 — Mazeret veya nakil sebepleri gurupu 

2 — Ders brarışı (varsa yardımcı dersi) 

3 — İstediği esas vilâyet ve vilâyetin ka
zaları (yalnız bir vilâyet yazılır). 

4 — Okul 

5 — Adı ve soyadı 

6 — Maaşı 

7 — Mezun olduğu okul ve şubesi 

8 — Meslekteki kıdemi 

9 — Bulunduğu okula hangi okuldan gel
diği bu okulda işe başladığı 

10 — Evli ise eşinin ödevi, eşi öğretmen ise 
eşinin bulunduğu yer, çalıştığı okul 
ve ders branşı 

11 — Bu dilekçeye eklenen belgeleri sayısı 
ve adları 

12 — Müdürlük vazifesi varsa bundan vaz 
geçip geçmediği 

13 — 3. bentte yazılan vilâyet ve kazalardan 
başka istediği diğer yerler 

14 — Geçen yıllara müracaat etmiş ise ne
releri istediği. 

15 — Nakil için gösterdiği sebepler 

(Not : Bu sayfayı okul müdürleri inceleyip mühürliyerek 
tasdik edeceklerdir.) 
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Okul Müdürlüğüne 

Bu dilekçeye yazdığım sebeplerden dolayı, yolluksuz olarak, naklimi rica ederim. 

Öğretmenin imzası 
Tarih 

Okul Müdürünün kanaati : / /l 96 
Okul Müdürü 

Maarif Müdürünün Kanaati : / /196 
Maarif Müdürü 

3. maddeye göre düzenlenecek liste : 

Okulu Adı ve Soyadı Maaşı Menşei Kıdemi 
Mazeret veya 
nakil sebep
leri gurubu 

İstediği 
yer 

Düşün
celer 

I 


