
Öğretmenlerin Yer  

Değiştirme İşlemleri / 2022 



YER DEĞİŞTİRME 

 FORMLARININ   

     DOLDURULMASI 

 Yer değiştirme formları yılda bir kez Nisan ayı sonuna kadar doldurulur. Bu yıl 
(28  25 Nisan – 6 Mayıs 2022 Cuma mesai bitimine kadar 16:15) 

 

 Öğretmenler birden fazla branşa sahip olsalar bile tek form doldururlar. 

 

 Son başvuru tarihinden sonra bakanlığa ulaştırılan hiçbir form işleme alınmaz. 
(6 Mayıs 2022 Cuma mesai bitimine kadar 16:15) 

 

 Formlar teslim edildikten sonra hiçbir değişiklik yapılamaz. 

 

 ÖNEMLİ NOT: Nakil takvimlemesi bakanlık ile yeniden 
güncellenecek ve duyurulacaktır. 
 



BEKLEME LİSTESİNİN 

OLUŞTURULMASI 

 Nakil talebinde bulunacak müdür, müdür muavini 

atölye şefi ve öğretmenlerimizin nakil başvuru 

formlarını ilgili daireye ıslak imzalı ve mühürlü 

olarak ulaştırması gerekmektedir. 

 

NOT: ÖĞRETMENİN DOLDURDUĞU FORMUN BİR 

FOTOKOPİ ALMASI İYİ OLUR…… 



BEKLEME LİSTESİNİN 

OLUŞTURULMASI 

 Yeni başvurular mevcut listeye eklenerek Listeler Uyumlaştırılır.   

(9 Mayıs 2022, Pazartesi) 

 

 Yenilenmiş Bekleme Listesi öğretmene duyurulur. 

 (11 Mayıs 2022, Çarşamba) 

  

•Üç gün listeler itiraza açılır ve itirazlar yapılır. 

 (11-12-13 Mayıs 2022 - 3 gün itiraz süresi) 

 

Kesinleşen Yer Değiştirme Listesinin yayınlanması  

(18 Mayıs 2022, Çarşamba) 



 

Bekleme listesi  

oluşturulurken  

dikkat edilen kriterler 

 1- Muvazzaflık (Asalet) Durumu: 

Asaleti onaylanmış olanların önceliği vardır.  

Asaleti onaylanmadan yapılan başvurular 

asaleti onaylanmış öğretmenlerin altında 

yedek olarak sıralanır. 
 

 

 



ÖRNEK NAKİL BEKLEME LİSTESİ 

 KİMYA BRANŞI 



 

Bekleme listesi  

oluşturulurken  

dikkat edilen kriterler 

2- İlk Başvuru Yılı: 

Nakil almadığı sürece veya yer değiştirme başvurusu 

yapmaya ara vermediği sürece, ilk yer değiştirme başvuru yılı 

korunur. 

3-Öğretmenliğe Atanma Tarihi: 

Yukarıdaki kriterler aynı ise tayin tarihi daha önce olanın 

önceliği vardır. 

 

 

 



Bekleme listesi  

oluşturulurken  

dikkat edilen kriterler 

 4-Yerleşim Birimi Sırası: 

Yukarıdaki kriterler aynı ise bölge sırası daha önce 

olanın önceliği vardır. 

 

5-Okul Tercih Sırası: 

Yukarıdaki kriterler aynı ise tercih sırası daha önce 

olanın önceliği vardır.  

 

 

 

 



ÖĞRETMEN  

 İHTİYAÇLARININ  

  BELİRLENMESİ 

 

İhtiyaçların  belirlenmesindeki etkenler.  

 

• Öğrenci ve sınıf sayıları 

 

• Okul türlerine göre haftalık ders dağılımları  

 

 

 



YER DEĞİŞTİRME  

İŞLEMLERİNİN  

GERÇEKLETİRİLMESİ 

 

• Bekleme listesine göre sırada olan öğretmenlerin yer 

değiştirme (Nakil) çalışmaları, Bakanlık ve Sendika 

tarafından yapılır. 

 

• Her yıl 1 Temmuz’a kadar, yapılan nakil çalışmaları ve 

belirlenen öğretmen ihtiyaçları Kamu Hizmeti 

Komisyonu’na gönderilir.  



MÜNHAL  

YERLERİNİN  

BELİRLENMESİ 

 

• Yer değiştirme işlemleri, bekleme listesine göre 

zincirleme bir şekilde gerçekleştirilir.  

 

• Bir okulda, herhangi bir branş için bekleme listesinde 

biri bulunmuyorsa  ilgili kadro yeri münhal olarak 

Bakanlık tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna 

bildirilir. 

 



Bekleme listesindeki  

kıdem ve tercihler aynı ise 

(aynı sıra numarası tutuluyorsa) 

dikkat edilecek öncelikler: 

1- Geçici öğretmenliği fazla olanın yer değiştirmesi yapılır. 

 

2- Evli olanların yer değiştirmesi yapılır. 

 

3- Çocuğu olan veya çocuk sayısı fazla olanın yer değiştirmesi yapılır. 

 

4- Mezuniyet tarihi daha önce olanın yer değiştirmesi yapılır. 

 

5- Lisansüstü eğitimi fazla olanın yer değiştirmesi yapılır. 

 

6- Kadrosunun olduğu okul ile ikamet adresi arasındaki mesafe daha 
fazla olanın yer değiştirmesi yapılır. 

 
 



ÖRNEK NAKİL BEKLEME LİSTESİ 

 KİMYA BRANŞI 



BEKLEME LİSTESİNİN  

YENİDEN  

DÜZENLENMESİ 

 

• Yer değiştirme hakkı kazanan öğretmenlere, yer değiştirme 
işlemleri yapılmadan önce kayıtlı telefonlardan sözlü onay alınır. 

 

• Öğretmen,yer değiştirme kabul veya red yazılarını ilgili daire 
müdürlüğüne teslim eder. 

 

• Yer değiştirmeyi kabul edenler, Kamu Hizmeti Komisyonu 
tarafından onaylanır ve ilgili daireye yazı gönderilir. 

 

• Nakil alan öğretmen, yer değiştirme yazısını ilgili daireden alır. 



online nakil başvuru formu girişi:  

 www.ktoeos.net 

 Kullanıcı adı: nakil 

 Şifre: 2022 



Online 

nakil 

başvuru 

formu 



Online 

nakil 

başvuru 

formu 

doldurulmuş 



   Online 

nakil 

başvuru 

formu 

KAYIT 

yapıldıktan 

sonra 

 ÇIKTI ALMA 

işlemi 



   Online 

nakil 

başvuru formu 

doldurmayanlar 

elde bu formu 

dolduracaktır. 

( 2 nüsha) 



Nakil başvuru formunun çıktısı 

alındıktan sonra; 

 Okul müdürlüğüne ıslak imzalı ve mühürlü 

2 nüsha olarak teslim edecektir. 

 

Okul müdürlüğü ilgili daireye nakil başvuru 

formlarını son başvuru tarihi, mesai 

bitiminden önce teslim etmekle 

yükümlüdür.  



Nakiller  

1. Bölge, 

 1. Tercih    

esasına 

göre 

yapılır. 



NAKİLLERDE HEDEF 

 1. NİHAİ HEDEF OLAN 1.B-1.T GİTME 

 2. ÇİFT KADROYU TEK OKULA ÇEVİRME 

 3. İKAMETGAH YERİNE YAKLAŞMA  



Örnek: Atanma tarihi aynı olan iki öğretmende bölge tercihi sıralamasına bakılır. 


