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konrı : Mazeret durıınıundan
ycr dcğiştinııcler

DAĞITIM YERLERİNE

Öğretıııenlerin Ailç Birli_üi, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretlerive Engellilik Duruııı,ı ile
Diğcr ]İedenlere bağlı yer ciegişİinne işleınleri ekte göı,ıderileıı duyurtı ÇerÇevesinde
yapılacaktır.
Bu kapsaında yapılacak olan iI içi ve iller arası yer cieğişliıııe işlenılerinin sa-ilıklı bir
ve atamalarına etki edecek bilgileriıı
şekilde gerçekleştiıilebllınesi için öğretn"ıen!erin başvuru
ırırgnils kayıtlarında giiııccllcncrck başvunıların lıcrhaııgi bir aksaklığa ııcydaır vcrilmcdcıı
Ve
siiresi içiıııle taıı.ıaın[İıııası için gerekli tedbirlerin alıırıııtısı hrısrısuıırla bilgilerinizi
gcrcğini rica cdçrinı,
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"ü;inui;ERil;;iiEiiirlK
YER
NEDENLERE
DURUMU iı,n uİĞnn
»nĞişrinME DuyuRusu
öğretmenlerin i1 içi ve iller arasında aile
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu -durumu
ile diğer nedenlere bağlı yer
birliği, sağlık, .un g,İu.nliği mazeretleri veya engellilik yer
Değiştirme yönetnıeliği ile Devlet
ve
değişiklikleri, Milli L,ğitim Bakanlığı _oğretmen Atima
yönetmelik
hüküınleri doğrultusunda
İıişkin
Memurlarının ver oğiştirme Sureİyle 1tanmalarına
aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır,

GENEL AÇIKLAMALAR

1.

652

Kalıun Hükmüııde
sayllı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkıııda
kurunı]arı. bilim sanat

kapsamındaki eğitim
Kararnaıı-ıenin 37,nci ın*addesinin dokuzuncu fİkrası
alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan
üzere
olmak
merkezleri ile l_ıalk eğitinı merkezleri hariç
inteinet adresinde ilan edilerek
eğitiın kuruınlarlnın tamamı, Bakanlığın http://ikgm,meb,gov,tr
bilgiiayar oıtamında hizmet puanı üstünlüğü
öğretmenlerin tercihlerin. uç,iu.uı. ,. yi, degiştirmJler
yer değiştirme başvurularının son günü esas
göre yapılacaktır. Hizmet iuanlarının' ııesau]noa ise
al

ınacaktır.

durumuna veya diğer nedenlere bağlı
2. sağlık durumu veya can güvenliği. mazereti ile engellilik
uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde,
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu
je yer Jeğiştirme başvurusunda bulunabilecektir,
eşleri
adreslerindeki MEBBiS Mazeret
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm,meb,gov,tr
pormu doüurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu
Durumı"ına Bağlı yer Değiştirnıe Başvuru
ve bir
eğitim kurumu ,,tıoti,ıiıgtınce onaylanacak
ınüdürlüğüne teslin-ı edilJclktir. Buşuuru formu
örneği öğretmene verilecektir,

3.

doldurulmasından sorumludur, Başvurular
4. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde
belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde
onaylanmadan önce eğitim kurumu. yoneticiiı<leiind,n
jıgi J,ır.ı,.e taleiinde bulunanlardan onay aşamasındaki
bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde
ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru
başvuruları reddediıerek, onaylanmiş uaşur;uıar
yapınaları sağlanacaktır.
bulunduğu
olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun
5. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli
başvurusundan
değiştirme
yer
suretiyle
il/ilçe milli eğitim *iıatrıtğtın.
ortamda da iptal edilecektir,
elektronik
buşrrrrıurı
Jgretnrenleri,
durumda
vazgeçebilec"ttir. e,

Jiı.tç. ,.,i,ı,-

olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında
6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas
.*:,ji telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla
bulı_ınan öğretmenler, ibraz edileceı. u.ıg.İ.rİ
süresi içinde ulaŞtırarak baŞvurularının
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne
yöneticiler bu üşrruruları stiiesi içinde elektronik ortamda
onaylannrasını isteyebilecektir.
öğretmenlere imzalattıracaktır,
onaylayarak tor,_r.,rn'ç,tt,r* gor"r" başladıklarında

7.Müstakilnıüdürlüğübulunmayaneğitimkurumlarındagörevliöğretmenlerilekadrolarıil/ilçemilli
milli eğitim
başvurularııiı kadrolarının bulunduğu il/ilÇe
eğitim müdürlükleriıide buıunan oğretmenier,
müdürlüklerine yapacaktır.

olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin
8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli
belgelendirenler, diğer şaılları da
veya izinlerinin 30 Eylül 20l7 tarihine kudur ronu.,.Ğgini
bulunabiiecektir, Bu kapsamda yer değişikliği
taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda
görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir,
yapılanlardan.n g.o 1o evıfr )oız turlı",ine ı.uo,

eğitim kuruınu, ilçe ve il milli eğitiın
9. Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla
kuruınu tercihleri alınacak ve eğitim
ınüdiırlüklerince onaylanacaktır. ikinci aşaınada ise eğitim
kurumu müdürlükleriı-ıce elektronik odamda onaylanacaktır,

veya posta yoluyta yapılan başvurular; gerekli
10. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle
biçimde
aykırı biigive belgeyle yada istenilen bilgiler uygun
şaılları taşımayan başvurular; g.rç.g.
ve

Formu çıktısı imzalanmadan
işaretlenmeden yapılan uaj.İrr,.ıaİ ile Elekİonik Başvuru
dayalı yer değiştirıııeler
başvurulara
geçersiz
onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak;
iptal edilecektir.

işlemlerle ilgili olarak gerçeğe ayklrı. beyanda bulunan
11. yer değiştirme sürecinde yapılan
'yup*udrn
yasal
bu başvurula,, onuyıuyun sorun]lular hakkında
öğretmenler ile geretli kontrolleri
işlem yapılacaktır.

l2. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın

l]ttp;//ikgn],n]eb,gov,tr internet

adresinden ayrıca duyurulacaktır.

l3.

bir nedenle görev yerleri
görevlerine başlayarak
yerlerde
201,7 iurinina. atandıkları

herhangi
Öğretmenlerden aday olarak görev yapmakta iken .

değiştirilenler, en geç

l8 Eylül

,oiyi,tıu.n,n kaldırılmasına

esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.

arasl yer değiştiren öğretmenler sonradan
|4_ 2o|7 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller
durumuna bağlı o1arak yer değiştirme
ınazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il ,.yu liç.y.'mazeret
isteğinde bulunamayacaktır.

SAĞLIKMAZERETİNEglĞLIYERDEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;

Kendisi, eşi veya çocuklarının,
kardeşlerinden birisinin,
b) Anne, baba veya yargı kararlyia uasi tayin edildiği
a)

mümkün olmadığl Veya mevcut görev yerinin
lıastallğının öğretmenin görev yaptlğı yerde. tedavisinin
jr*rr'rn, tehlikeye düşüreceğini. resmi veya özel sağlık kurunı ve
söz konusu kişilerin ,öiı.
belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu 1uporu ile
bulunabilecektir,
eğitim kurumlarına atanmak u7ere yer değiştirme başvurusunda

kardeşlerinden birisi için resmi veya özel
-raporlarİnda
Ayrlca, anne, baba Veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği
"Başkasının güÇ ve Yardımı
sağlık kuruı, u. kurrıuğıuĞaun uı,ru, ,ugı,İ. kurulu
da anne, baba veya kardeşiııin Adres Kayıt
olmaksızın hayatıııı deram ettiremez," ibares] bulunanlar
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir,
sistemine (Aks) kayıtlı adresinin bulunduğu yere
Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:
alıı-ıaı-ı
kurum ve kuruluşlarından solı altı ay içinde
a) Başvuı.u tarihi itibarıyla resıni veya öze_l sağlık
yuturİau açıklanan ınuhtevaya uygun sa_ğlık kurulu raporu,
t; Kardeşine vasi tayin edilenlerden malıkeme kararı,

kurulu raporlarl ile
ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle. alınmış sağlık
kişisel bilgilerin özetlerini gösterir
yapılan başvurularda onuy n-,uı.u,,,,ıur,, uil. ttıtt1gtın, işlenmiş
E,ş, aııne, baba, çocuk

ederek kontrol edecektir,
vukuatlı nüfus kayıt orneğini elektronik ortamda temin

yEn nnĞişrİnıvını,nR
AİLE BİRLiĞİ nta,znnnrİNn sAĞLı
1. Öğretmenlerden eşleri;

a)651sayılıDevletMemurlarıKanununun4lAve4/Bmaddelerikapsamında'
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı,
göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandlğına
c) 506 sayıll kanunun geçici 20 nci maddesine
tabi,

ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,
olarak,
Oİ nrrl.ut olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi
olarak,
ve
noter
muhtar
.j Vill.t".rilİ. tıeleaiye başkanı.

ijToss

çallşanlarileaşağıda2ncimaddedebeliıtilenlerineşleri.eşleriı-ıingörevyaptığıil/ilçeyeyer
degİştiıme başvurusunda bulunabilecektir,

Atama
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda
2. Milletvekili, belediye başkanl, mulıtar. noter,
Türk
sayılı
926
beiirtiıen görevlerde bulunanlar,
Usulüne ilişkin Kanuna ekli I ve lI sayılı cetvellerde
ve
HAkimler
sayılı
2802
Kanunu,
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 s;ayi,ı Yükseköğretim
4/B
Kanunun
(657
saYılı
kapsİmında çalışanlar
Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları kunrn,
KHK
staiüsünde
p"1.,on,ı
çalışanlar dAhil); 399 sayılı
ve AlC maddeleri kapsamında sözleşmeli
kamu
ile
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar
kapsamında çalışanlar; özel kanunlaria kuruıan
olduğu
olarak
işçi
çalışanlardan, eşlerinin çalışmakta
kurum ve kuruluşlarında sürekli
başka
itibarıyla
günü
son
(Birinci uşu,u başvurularinın
kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi
yeri
görev
kurum ve kuruluşlarında çalışanların,
bir il,e atamasının yapıldığını belgelendiren ku*,

belgesiaranmadansadecea-tamakararlarıyeterlikabuledilecektir),
Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve
55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
dışında sigortalı olarak çalışanlardan;
bentleri kapsamında ki* kurr. ve kuruluşLrı

(b)

alınacak görev yeri belgesi,
a) Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerin_den

lıgiıi*.,ı,t

kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette

son gü.nü itibarıyıa son iki

yıııık süre zarfında en az360 gün sigoılalı

b) Bağlı bulundukları vergi dairesina., ,"yu

:j'Jffiİİh[ll';ıarının

l-ıizmetiolduğunuvesigortalılıgınınhdlendevamettiğinigösterir.belge'.:..
uirii1,. tiire ğeneılnde faaliyet gösteren şirketlerin şirket
ç) İdare ınerkezi teıiiıi tir ille olmakla
istedikleri yerde eşlerinin
ayrlca, utun*uk

ıı_ıerkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden;
i.noi'ışy.rı.rinden, diğer Şirketler iÇin ise ÇalıŞtıkları
işyerinin faal olduğunu oui, unoni.- şirı..tı., iiin
alacakları belge istenecektir,
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili mesıek kuruluşundan

Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde

1.Devletmenıurluğuveöğretnıenlikteveyasadecebirindeadayllklarıkaldırılmamışolanlardan
olanlar,
bir yıllık çalışma süiesini doldurmuş durumda
atandıkları yerde 30 Eylül 20l7 tarihi itiuarŞıa
bulunabilecektir,
uİİ. Uirligl mazeretine tağlı olarak başvuruda
arası yeniden
atama veya yeniden atama ve kurumlar
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk
en az bir
itibarıyla
yerde 30 E,ylül 2017 tarihi
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan'atandıkıarı
başvuruda
olarak
bağlı
mazeretine
do,idurmuş ourr*Ju oıunıar, aiıe birliği

yıllık çalışma süresini
bulunabilecektir.

persoııeli olarak görev yaPtığl Yere Yer değiŞtirme
3. Eşi askerde olan öğretmeııler, eşiııin kamu
i

steğinde bı,ılunabi lecektir,

4.360günsigortalılıksüresininhesabında,5510sayılıSosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortası
timamı birlikte değerlendirilecektir,
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında

g.ç., ırir*.i

stirelerinin

yer değişikJiği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin
izii stırelerinde geçen süreler de sigortalı
askerlikte geçen sürele, iıe ticretsi, doğum ;ö; "r;,i
ri lecektir,
ol ural. geçlİi l en süreler kapsaınında değerlendi
6. Ögretmenlerden;

Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

a)

yer değiştirıne başvurusunda bulunan-ıayacaktır,

CANGÜVENLiĞİMAZERETİNEsıĞLıYERDEĞiŞTİRMELER
Öğtetınenlerden1

birinin görev yaptığı yerde
a) kendisinin, eşinin veya bakmakla .yükümlü olduğu çocuklarındanidare makamlarından alınacak
u,yu mülki
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağınıldıi

"
.,^ ,,^.ııno
onlerımesine Dair
ojg+ sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı şiddetin
işyerinin
bendi uyarınca haklarinda adli makamlarca
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci nı.ru,n,niu)
d"giştiril.erine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınaırlar,

belgeyle

belgelendirenler.

b) s/3/20l2 taril,ıli

,"

başvurusunda bulunabilecektir,
can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme

ENGELLİLİx»unuuUNABAĞLIYERDEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;

engelli olduğunu,
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında

b)E,şi.bakmaklayükümlüolduğuçocuğu.annesiveyababaslnınağırengelliolduğunu,
belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla
başvurusuııda bul uııabi l ecektir,

Başvuruyuonaylayanlar,sağlıkkuruluraporlarıileailekütüğüneişlenmişkişiselbilgilerinözetlerini
oıtamda temin ederek kontrol edecektir,
gösterir vukuatlı ,iiİ* t"y,itırneğini elekironik

niĞnn NEDENLERE BAĞLI yER DEĞİşTİRMELER
l.

Öğretmenlerden;

a)Eşiveyaçocı,ığuölenler,eŞVeyaçocuklarınınölümtarihindenitibarenbiryıliçindeistedikleriyere,
itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye aynl,ş tarihind-en
buna ilişkin beyan alınacaktır,) ile
olduğuııu gösterir belge (eınekli olacak-tsr

"n,uplarında

derecede malul olan ya da
öğretmen olarak görev
malul olup da çalışabilir
yer degiştirme suretiyle.atanma talepleri, bu
yapaı. eş r. ço.rklur, ile anı-ıe, uuuu u.-turdJşlerinin
Jması kaydıyla, uuştu.u l-ıerhangi bir Şart aranınaksızın
duruınun ilgili nıakaıı]larca belgelenoirıı*iş

:]'T:i;l,Ş,T;l;,.l;il,.,,l,,r, ". sebebiyle şehit olan veya..çalışamayacak
erbaşların,
durumda olan kamu gorevlileii ile.er ve

derecede. engelli olduğu
yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek
resn-ıi
ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları

İj,,i§r;,;ir*u,n,n

veyaözelözeleğitimkurunılarındaeğitimveöğretimyapacaklarınınözeleğitimdeğerlendirnıe
yere,
konusu kurumların bulunduğu
kurulu taraflndan betgelendirilmesi şaıtıyla, söz

yer değiştirıne başvurusunda bulunabilecektir,
2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

b) Eşi, çocuğu

iı. unn.,

uuu;

;;.

birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
kardeşleiinden
-g.r.kenlerden,
sağlık kurulu raporu ve özel eğitim

c) Çocuğu veya kardeşi özel eğitim a*"r,

Oegerlenİirırle kurulunca verilen belge istenecektir,

nĞilvı^ılyİyYu, İı,çn vn İı, vıİı,ı_i nĞiriıvı
M6ÜRiÜrı,rnİxcB YAPILACAK iŞ VE işı,nırı,nn

YER DEĞiŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN,

başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru
öğretmeııler yer değiştirme başvurularıırl. ilaıı edilen
veya
Başvuru Formuna, http:iimebbis,meb,gov,tr
Formunu doldı_ırınak *r.iiyı" yapacaktır. Elektronik
adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecektir,
http://ikgm.meb.gov.tr adresıeiinden "kullanıcı
onay
yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını
oldukları
Görevli
ibraz etmek zorundadır,
için kadrolarının bulundugu egitim krp..y ,ııotırlııgi:n.
faks gibi uygun iletişiın araçlarlyla
telef9n,
._pJsta,
il/ilçe dışındu urırnuniuiTuraJeoileceı. u.ıg.i"ri
Süresi içinde

süresi içinde ulaştıracaktır,
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu ıiiiatırıtıgtine
ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumludur,

E,ğitimkurumumüdürlüklerince,ibrazedilenbelgelerincelenerekuygunbulunanlarelektronik
onaylanacaktır,
Form*unun çıktısı alınarak başvurular
ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru
reddedilecektir,
Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu

elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay

Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini
sağlayacaktır.
iç"* iıç. ve il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini

gün içinde; il
başvurunun yaplldığı gün veya takip eden
Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince
gün
kurumu müdürlüğünün onayınl takip eden
ve ilçe milli eğitim müdürli.iklerince ise en geç ,giti*
gün içinde onaylanacaktır,
içinde onaylanu.uı.t,r. son gün yapılan başvirulaiaynı

onayişleınlerininsüresiiçindetamam.lanınasınıtakibenbaşvurulardeğerlendirmeyealınacaktır.
aracıllğıyla takip etmesi gerekmektedir,
öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet

ya
ve işlemleri ile başvuruların onaylanması
ıl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş

da

redjedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur,

onayişlemlerininl-ıaftasonutatillerinedenkgeldiğigünlerde'eğitimkurumumüdür]ükleriileiliilçe
yeterli sayıda personel bulundurulacak ve
milli eğitim muaurıiiı.i.rince gerekli t.oiirıJi aı,"nuiuı,
başruruların onaylanması sağlanacaktır,

müdürlüğünce giderilecek; bu
yer değiştirme başvurularlna ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim
ığa bi ldi rilecektir,
aşamad"a gi derileıneyen tereddütler Bakanl

BAŞVURU VE TERCiHLER
1.

Başvurular

ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
belirtilen tarihleiarasında iki aşamalı olarak
yapılabilmesi bakımından, yer oegiştiime takviminde

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden
al

..

ınacaktır.

do]durarak mazeret durumuna
Birinci aşamada. öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu

göre

onaylatacaktır,
atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu

ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm
lkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il
yer değiştirmesi sebebiyle boşalması
kadrosu boş bulunan eğitim kurumları iıe ogretmenlerin
yayımlanacaktır,
internet adresinde
muhtemel eğitim krrr*iu,r,n,n listesi http:i/ikgmImeb.gov.tr

Birinci aşamada lıaşvurusu onaylanan öğretınenler,
önceliklerini dikkate alarak i şaretleyecektir,

tercih
atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarınl,

kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar
Tercih aşamasında "boşalmasl muhteme] eğitim
bu
eğitiıı-ı kurumlarınl tercih eden öğretınenlerin
soırucuııda bunlardan nor* *aaro* uoşuı*uiun
tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır,

ilişkin bilgilerini
esas hizmet puanı ve hizmet süresine
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya
etki edecek
öğretmenier başvuru ve 1|alal.arına
kontrol etmeleri gerekınektedir. Bu ç"rç.'u.a.
güncelletmekle
iiceleyerek uaisa eksik bilgilerini
bilgilerini MEBBls/kişisel Bilgiler ıvootiiıınJen
sorumludur.
2.

Tercihler

a; İller arasında
40 (kırk) tercihte
tüm eğitim kurumları arasından en çok
öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki
boş kalan
dışıiaa 41,inci seçenek olarak il genelinde
bulunabilir. Başvuracak öğretmenler. tercihleri
40
Ancak,
ir,.yip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir,
eğitim kurumlarından birine kura ile urunruı.
seçenek işaretlenmeyecektir.
eğitim kuruınu terciı-ti iriru*ıun,rrudan 41,inci

Bukapsamda4O,tanaztercihyapanlariletercihdışıatanmakistemeyenöğretmenlerinsadece
tercihleri dikkate alınacaktır,

yapllamayan öğretmenler, istemeleri halinde
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri
aylıksız izin kullanabilecektir
b; İl ıçınOe

İl içinde mazereldurumuna bağlı yer değiştirecek

yerleşim
öğretmenJer, mazeretlerinin bulunduğu

yerindekieğitimkurumlarıu,u,,ndan.nço-ı.+o(kırk)tercihtebulunabilecektir.

ilçe ile Adres

öğretmenler,. eşlerinin görev yaptıklarl
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan
kurumlarını tercih
(AKS) kayıtlı iı.u*.tğı,i,rıiın bulundugu ilçedJki egitim

Kayıt Sistemine
edebilecektir.

ilçeler,
yer.değişikliği işlemlerinde il.merkezleri,
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak
bu
YerleŞim Yerleri
oıuru-ı.'o"glrıendiriıecek.ve
beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yJrüi;
kurumları
eğitim
içindeki
yerlerinin
Bu yerleşiıi
arasında yer değişikliği başvurusu yrp,ıuuiı...ı.iir.
'.ri
arasında yer değişikliği yapılmayacaktır,

mazeretlerinin
illerde görev yapan.öğretmenler , ya]lnızca
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan
kurumlarlı-ıı
eğitim
dihil)
(u"lo.*r.
janiıl vl au ii"a.ii
köYler
bulunduğu il merkezi (;.ıd" ;; köyler
tercih edebilecektir.
olduğu yerdeki
göı,ev yapan öğretmenler, öncelikle eşleriniıı
Eşleri ayı-ıı ilçenin köy veya beldelerinde
bir eğitim
herhangi
tuı,na,ğu yerde atanabilecekleri
eğitim kurumlarını tercih'edecekler; eŞleiinin
edebilecektir,
eğitiın kurumlarını tercih

,.vu
kurumu l_ıulunnıaınası lıalinde ise yakın ttıv

u.io.ı"ia.ti

spor liseteri, güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin
c) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve
tercihleri
ve giizel sanatlar
bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin
uYnitiı' eğitim kurumlarlnı tercih
müzik ve beden .;i;;i;;" §gretmenleri
liseleriniı-ı görsel sanatlar,
da tercih edebilecektir,
edebilecekleri gibi digercgi'i,, kuruınlarını

ayrılanlar
daha önce atannıış olup bu görevlerinden
eğitim
Fen Liseleri ile sosyal Bilimler Liselerine
bu
yıldan fazla süre g,ç,n,,iş olması şartıyla
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
kurumlarını tercih edebilecektir,

Sporliselerivegüzelsanatlarliseleridışındakieğitimkurumlarındagörevligörselsanatlar,müzikve
liseleri ile güzel sanatlar
önce ilgili mevzuatına göie spor
beden eğitimi alan öğretmenleriııden daha
geçmemiş olması
itiuiren aradan beş !ıldan,fazla süre
liselerine atannllş oıanıar, ayrıldıkları tariııü
tercih edebilecektir,
İ"n,vl" bu eğitim kurumlarını

YER DEĞiŞTiRMELER VE

TEBLicı,r

göre
dikkate alınarak hizmet puanl üstünlüğüne
değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri
yapllan
g;;,;, uJr.rina. yayınlanacaktlr, Yer değiştirmesi süreler
yapılacaktır. sonuçıur],rrtt|://ikgm.meb
v.r Degiştirme Takviminde belitilen
öğretmenlerin tebligat, ayr,ır, u. uuşıurnu,jşı.r]ı.ii

yer

içinde tamamlanacaktır,

ve yer Değiştirme
E,ğitim Bakanlığı Ögretmen Atama
hususlarda.Milli
almayan
yer
Açıklamalarda
ATannlalarına IıiŞkin Yönetnıeliğinin
yönetıneliği ile pevlet Memurıar,n,n v., ö.g-lŞtirme SuretiY-ie

ilgili hükümleri esas alınacaktır,

YER DEĞİŞTiRME TAKVİMİ
Birinci Aşama
Boşrrruta.,n Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

08-14 AĞUSTOS 20l7

İkinci Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

22-25 AĞUSTOS 2017

Atamalar
Tebligat ,e İllşiX Kesme İşlemleri

29 AĞUSTOS 2017
05

EYLÜL 20l7'den

itibaren

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

