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YÖNETMELİK

M�llî Eğ�t�m Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2015 tar�hl� ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Öğretmen
Atama ve Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“l) H�zmet puanı: H�zmet alanları bakımından bu Yönetmel�kte bel�rlenen puanlardan görev yapılan her b�r
h�zmet alanı �ç�n öngörülen puanın o h�zmet alanındak� çalışma süres� �le çarpımı sonucu elde ed�len değerler�n
toplamı �le 40 ıncı maddede bel�rt�len etk�nl�klere bağlı olarak ver�len puanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, aynı maddeye aşağıdak� yed�nc�, sek�z�nc�, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenm�şt�r.

“(4) Yatılı ve/veya pans�yonlu eğ�t�m kurumlarında bellet�c� olarak görevlend�r�len kadın öğretmenler�n h�zmet
puanlarına bu kapsamda f��len görev yaptıkları her ay �ç�n 2, erkek öğretmenler�n h�zmet puanlarına �se bu kapsamda
f��len görev yaptıkları her ay �ç�n 1 puan eklen�r.

(5) M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Destekleme ve Yet�şt�rme Kursları Yönerges� ve İlkokullarda Yet�şt�rme Programı
(İYEP) kapsamında f��len ders okutan veya yönet�m görev�n� yürüten eğ�t�m kurumu yönet�c�s� ve öğretmenler�n
h�zmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay �ç�n 0,5 puan eklen�r.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğ�t�m
kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğ�t�m kurumlarında görev yaptıktan
sonra çeş�tl� nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğ�t�m kurumlarına atananların h�zmet puanları, zorunlu çalışma
öngörülen eğ�t�m kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları h�zmet alanı �ç�n
öngörülen puan d�kkate alınmak suret�yle her yıl �ç�n %50 artırılarak bel�rlen�r.”

“(7) İlköğret�m ve ortaöğret�m öğrenc�ler�ne yönel�k olarak, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) veya Türk�ye B�l�mler Akadem�s� (TÜBA) koord�nes�nde yürütülen ulusal veya uluslararası
b�l�m ol�mp�yatları ve araştırma projes� yarışmalarında b�reysel veya takım olarak �lk üç dereceye g�ren veya
mans�yon ödülü alan öğrenc�lere bu kapsamda f��len çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından
b�r�nc� derece �ç�n 15, �k�nc� derece �ç�n 10, üçüncü derece veya mans�yon �ç�n 5 h�zmet puanı; uluslararası ölçekte
olanlar bakımından b�r�nc� derece �ç�n 30, �k�nc� derece �ç�n 20, üçüncü derece veya mans�yon �ç�n 10 h�zmet puanı
ver�l�r.

(8) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece b�r� ve bu yarışma �ç�n durumuna uygun en yüksek puan olmak
üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen b�l�msel, sanatsal, kültürel veya sport�f yarışmalarda b�reysel
veya takım olarak �lk üç dereceye g�ren veya mans�yon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından
b�r�nc� derece �ç�n 20, �k�nc� derece �ç�n 15, üçüncü derece veya mans�yon �ç�n 10 h�zmet puanı; uluslararası ölçekte
olanlar bakımından b�r�nc� derece �ç�n 35, �k�nc� derece �ç�n 25, üçüncü derece veya mans�yon �ç�n 15 h�zmet puanı
ver�l�r.

(9) Öğretmenlerden;
a) Doktora mezunu olanlara 90,
b) Tezl� yüksek l�sans mezunu olanlara 50,
c) Ortaöğret�m alan öğretmenl�ğ� tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m� har�ç olmak üzere; tezs�z yüksek l�sans mezunu

olanlara 30,
ç) İk�nc� b�r dört yıllık yükseköğren�m mezunu olanlara 10,
d) Uluslararası b�r hakeml� derg�de makales� yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her b�r makale

�ç�n 5,
e) Ulusal b�r hakeml� derg�de makales� yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her b�r makale �ç�n 3,
f) En fazla b�r adet olmak üzere başarı belges� alanlara 3,
g) En fazla b�r adet olmak üzere üstün başarı belges� alanlara 4,
ğ) En fazla b�r adet olmak üzere ödül alanlara 5,
h) eTw�n�ng programı kapsamında sert�f�kası bulunanlara 15,
ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tesc�l� alanlara her b�r patent tesc�l� �ç�n 30,
�) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tesc�l� alanlara her b�r faydalı model tesc�l� �ç�n 20,
j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tesc�l� alanlara her b�r tasarım tesc�l� �ç�n 10,
h�zmet puanı ver�l�r.
(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde l�sans veya l�sansüstü eğ�t�mler �ç�n

öngörülen h�zmet puanları �le (f), (g) ve (ğ) bentler�nde başarı, üstün başarı veya ödül �ç�n öngörülen h�zmet
puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan ver�l�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklem�şt�r.
“Artırımlı olarak bel�rlenen h�zmet puanları
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce h�zmet puanları Yönetmel�ğ�n 40 ıncı

maddes�n�n altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan h�zmet alanı �ç�n öngörülen puan d�kkate alınarak %100
artırılarak bel�rlenen öğretmenler�n h�zmet puanlarının, aynı eğ�t�m kurumunda göreve devam ed�ld�ğ� sürece %100
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artırımlı olarak bel�rlenmes�ne devam ed�l�r. Bunlardan bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h ve sonrak� b�r tar�hte yer
değ�şt�rme suret�yle zorunlu h�zmet alanlarındak� farklı eğ�t�m kurumlarına atananların h�zmet puanları, Yönetmel�ğ�n
40 ıncı maddes�n�n altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan h�zmet alanı �ç�n öngörülen puan d�kkate alınmak
suret�yle her yıl �ç�n %50 artırılarak bel�rlen�r.”

MADDE 4 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.

 
 


