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Öğretmen Yer Değiştirme (Nakil) Tüzüğünde Değişiklikler  

Öğretmen sorunları yanında, toplum sorunlar için de mücadele eden sendikamızın kazandığı toplumsal kabul ve 

itibara bağlı olarak sorumluluğumuz her geçen gün artmaktadır. Büyük ve etkin olan sendikamızın o oranda da yükü fazladır. 

Toplumsallaşmış, örgütlü mücadeleye katkı koyan anlayışımız, öğretmen sorunlarının çözümünde de bizlere masa başında 

büyük bir güç vermektedir. Öğretmenlerimize zorla uygulanan Nakil (Yer Değiştirme) Tüzüğü - (Sürgün Tüzüğü) 

sendikamızın yaklaşık 10 aylık bir strateji ve çalışması sonucu kısmen düzeltilmiştir. Öğretmen haklarına yapılan her saldırı, 

örgütlü mücadelemiz sayesinde iyi bir strateji, kararlı ve mücadeleci bir anlayışla mutlaka geriletilecektir.   

Eylemlerimize rağmen önceki yıllarda Teknik Kurul çalışmaları bitirilmiş ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme (Nakil) 

Tüzüğü Yüksek Danışma Kurulunda zorla geçirilmişti. Uzun çaba ve çalışmalarımız sonrasında sendikamızın baskılarıyla 

yer değiştirme tüzüğünün yeniden düzenlenmesi sağlanmıştır. Tüzüğü kabul etmeyerek mahkemeye iptalini taşıyan 

sendikamız, nakiller döneminde de tüzüğün uygulanmaması için Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamış ve Müdür, Müdür 

Muavini nakillerini de Tüzük değişikliği şartına bağlayarak sürgün tüzüğünün uygulanmasını engellemiştir.   

Yer değiştirme (Nakil) Tüzüğü, son değişiklikleriyle %100 arzuladığımız son halini almış olmasa da, öğretmenin 

köleleştirilmesinin önüne geçilmiştir. Sendikamız öğretmene olan sorumluluğunun bilinciyle, öğretmenin hakkının tamamen 

korunacağı, adil bir tüzük için mücadele etmeye devam edecektir.  

Saygılarımla,  

                                                                                                  

                                                                                                                        Tahir GÖKÇEBEL 

                                                                                                                   Başkan 

                                                                                                                              Yönetim Kurulu (a.) 

Öğretmenler Yasası’nın 11’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası uyarınca hazırlanan “Öğretmenlerin Yer 

Değiştirmeleri Tüzüğü”nde yapılan değişiklikler ve Yorumlaması  

 

1. Madde 2: Tefsir kısmına “A öğretmen” ve “B öğretmen” eklenmiştir.  

Not: Daha önceki tüzük maddesinde maksimum fiili ders saatinin 3 ders altına düşen (20 – 3 = 17 ) 

öğretmenin görevlendirme gidebileceği mantığı ortadan kaldırılarak yasadaki “A öğretmen” “B öğretmen” 

ders saatlerinin dikkate alınması sağlanmıştır.  

 

2. Madde 2: Tefsire “çift görev” eklenmiştir.  

Not: Öğretmenlerin kadrolarının ancak nakil sistemiyle yasadaki gibi değişebileceği garanti altına alınmış, 

sadece belli koşullarda bakanlığın görevlendirme (geçici) yapma şansı kalmıştır. 

 

3. Madde 16: Esas Tüzüğün 16. Maddesinin 6. Fıkrasına ekleme: “Öğretmenlerin yer değiştirme bildirim formları 

internet üzerinden web araçlığıyla alınabilir. İnternet üzerinden web aracılığıyla yapılan yer değiştirme 

başvurusunun iki sureti alınarak aynı yöntemle daire müdürlüğüne teslim edilir. Yer değiştirme formlarının teslim 

edilme tarihinin mesai bitiminde öğretmenler tarafından doldurulan yer değiştirme başvuru formlarının birer sureti 

ve/veya web üzerinden alınan yer değiştirme başvuru bilgileri ilgili sendikaya teslim edilir.”  

Not: Başvuruların internet üzerinden de yapılması ve başvuru süresinin sonunda formların ilgili sendikaya 

teslimi gerçekleşmiş, bu değişiklik adaletsizliğin yapılmamasını ve denetimin sağlanmasını getirecektir.   

 

4. Madde 18:  Yapılan değişiklikle bugüne kadar uygulanan nakil (yer değiştirme) sisteminin sırası ve tercihi aynı 

olanların tercih sırasının önce olanın daha ön sırada olması yapısı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak şekilde 

yerine konulmuştur.  

Not: 1995’li yıllardan itibaren uygulanan nakil sistemindeki tercih sırasının öncelikli olması devam etmiştir.  
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5. Madde 20: Esas tüzüğün 20. Maddesinin 1. Fıkrasının değiştirilmesi.  

Değişiklik: İlgili maddede her öğretmenin birden fazla okulda görev yapacak şekilde yer değiştirmesi yer 

alıyordu. Bu “birden fazla” tabiri “iki okulda görev yapacak şekilde yer değiştirmesi” şeklinde değişmiştir.  

Not: İkiden fazla okula, öğretmenin görevlendirilmesi çok zorlaştırılmıştır.  

 

6. Madde 20:  Esas tüzüğün 20. Maddesinin 2. Fıkrasının değiştirilmesi 

Ekleme: Çift kadro öğretmenlerinin ders yüklerinin daha az olmasına özen gösterilir.  

Not: Çift kadro giden öğretmenlerin ders yüklerinin daha az olması ve bunun gözetilmesi mantığı tüzüğe 

yerleşmiştir.  

 

7. Madde 21: (Çıkarma) “Ancak şehir merkezindeki okul değişiklikleri bakanlık tarafından gerçekleştirilir.” Koşul 

bendi kaldırılmıştır.  

Not: maddenin kaldırılması ile nakil sistemi üzerinde (özellikle şehir içi değişikliklerde) siyasilerin oynayarak 

torpil yapması engellenmiştir. 

 

8. Madde 23:  (Kısaca yapılan değişiklikler)  

 2. Fıkra: “ … en çok ders saatinin 3 ders saati altında fiili ders saati kalması durumunda yıllık geçici 

görevlendirme veya çift kadro uygulaması yapılabilir” 

Değişiklik: …“A öğretmen” için on, “B öğretmen” için on iki, A ve B öğretmenleri dışında kalan 

öğretmenler için on üç ders saatinin altında ders saati kalması durumunda yıllık geçici görevlendirme 

ve/veya çift görev uygulaması yapılabilir.” 

Not: Daha önceki maddede %80 civarı öğretmen görevlendirme ile karşı karşıya kalıp, nakil sistemi 

tamamen bitecek ve sadece torpil çalışacaktı. Ayrıca öğretmenleri ders denklikleri ortadan 

kaldırılmıştı. Yeni değişiklikle ancak ders saatleri çok azalan (ders denklikleri de hesaba katılarak) 

öğretmenler görevlendirilebilecektir.  

 4. Fıkra: “… yıllık geçici görevlendirme yapılacaksa isteğe bağlı, son giren ilk çıkar ibarelerine aynı 

yerleşim biriminde en düşük ders saati olan öğretmenlerden başlanmak” eklenmiştir.  

Not: Okullar arasında ders yükleri daha az olan öğretmenlerin görevlendirmelerde öncelikli 

olmasını mümkün kılmıştır.  

 5. Fıkra: “Yıllık geçici görevlendirme, öğretmenin kadrosunun bulunduğu yerleşim birimi dışında 

uygulanacaksa, kamu görevleri yasası altında çıkarılan “1979 Yolluk ve İaşe-İbate Tüzüğüne” uygun 

olarak yolluk ödeneği verilir.”  

Değişiklik: “Yıllık geçici görevlendirme, öğretmenin kadrosunun bulunduğu aynı yerleşim biriminde 

mesafe 20 km fazla olursa, kamu görevlileri yasası altında çıkarılan “1979 Yolluk ve İaşe-İbate 

Tüzüğüne” uygun olarak yolluk ödeneği verilir.”  

Not: Yer değiştirme tüzüğüne göre merkez ve çevre olarak yerleşim birimleri tanımlanmıştır. 

Değişiklikle yerleşim birimi dışına öğretmenin görevlendirilmesi engellenmiştir. Siyasilerin 

öğretmenleri sürgüne göndermesi yolu kapatılmıştır.  

 8. Fıkra: (Yeni eklenmiştir) “Aynı öğretmen için üst üste beş yıldan fazla yıllık geçici görevlendirmeler 

uygulanacaksa ilgili sendika ile istişareden sonra yapılır”  

Not: Bu ekleme ile bir öğretmenin yıllarca görevlendirme alarak, nakil alacak başka bir öğretmenin 

tamamen önünü kapatması engellenmiştir. 

 

9. EK A: Lefkoşa çevre: DL (Değirmenlik Lisesi), HML (Haspolat Meslek Lisesi) 

Değişiklik: Lefkoşa çevre: DL (Değirmenlik Lisesi), HML (Haspolat Meslek Lisesi), HSİK (Hala Sultan İlahiyat 

Koleji)  

Not: Eski tüzüğe göre nakil sistemi dışında tutulan HSİK, nakil sistemi içerisine dahil edilmiştir. 

10. EK B: Yer değiştirme bildirim formunda - öğretmen bilgileri - bölümünde daha önce var olmayan “Müdür, müdür 

muavini, atölye şefi, bölüm şefi atanma tarihleri” eklenmiştir. 

 

Not: Müdür, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şeflerinin yer değiştirme bekleme listesinde oluşabilecek 

hatalı sıralamaların önlenmesini getirecektir.  


