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DAĞITIM YERLERtNE

Kadrohı ö8retmenlerin AiIe Bjrliği, sağltk, Can ciivenliğl Mazeretleİi ve ljngellilik
P::ll, * Diğfr Nedenlerl, baglı -yer 

ıleğişıirme işlemleri ekle göodelileİ duyurııçerçcveslnde yapılacaktır.

Hamza AYDoĞDU
tsakan a,

Genel Müdür

Eki Duyuı! (7 Şaylb )

DAĞ]TüMI
Gereğij
8l ll Valıiğine
(il Mil:i Eğitim Müdüf|üğt)

Du{nr giftr]ickhdiİ h,rı i]i,jJınfsrrhın l/6. {l*trJtb so, l hlNnd.n sbao-



2018 yILt YAZ TATıı İcuvsNriciM;)tö Al!_E BlRLiĞi. SAĞLüK, cAN
BAĞLI YER DEĞ MRU lLE DiĞf,R NEDENLERE

GENEL AÇIKLAMALAR

veya ht
Başi,trru

aşr,rrru fo

5. oğretmenler. baş\,ılllı süİcs| |cinde. pör.vli okırğü eğ sunun bu nduğuı| ||çe |ni||i eeiıim müütürlügüne d"ihkğ \ernek. ""Uuş*, 
,naunVa7geçebılecellil. Btı durulndd ÖgTeıüDenlerin bdŞ\,,Lırulan edl]eteııt



İİ;J"il,f'.-"iiiiTlrilll;l],X,'.,il:'J*T, **'* açükıamaıar Bakanıığın httpj//personeı,meb.gov,tr

SAĞLIK MAZERETiNE BAĞLI YER DEĞİŞTiRMILER
Öğıetmenlerden;

rev yeri
kLürum
ilçe/ild

Başi,Lılrlda istenec§k bel gele. Şün]arü:lıl :

a) Baş\,'!ru tarihi itibarlyla resmi veva özl sağl,k kunı ve kuıuluşlarından son altü ay içinde alüıan},ultanda açıklanan mUhıevaya uygun saglık kurulu rapo .b) Karde§lne Vasj tayi,ı edllenlcrden ıTıahlemc kar]rl,

AiLE BlRLİĞi MAZERETiNE BAĞLI YER DEĞIŞTiRMELER
l oğretmenletden eşIcri;



|];|,06 "uv,l, 
Kunun o *eçici 20 nci maddesüne göle bantalar için l(-uıulmuş dzel emeklilik sandığüna

:l lO_qP]e.oıra 
laı ejbı kamu kurumu niıeliğinıleki meslek kuruluşlarında.

o ı A\.,trkat oiup baİoya ka} llll \ e Vcıgl mukcllefi olaİak.
e) \.4ll]ctVekili. beIcdiyc ba§kanı. mu-hıar ı e noıer olarak,

birlikte ülkenetkezi ,^İ:._j11. lerin şirketişyeIinin ,llliillT'- ",,;,İru;
ildeki ver l"[ nıl,luşun

Aile Birliği Mazeretine Bağh Yer Değiştirmelerde Dikkate Alrnacak Diğer Husu§lar

İlş olup llk atama veya yelriden at a den
nlardan atandıkları yerde 30 Eylül 1 ur
dunrmda olaİIar, aile birliği maz ti uda

J. Eşi askerde ol ö$etmenler, eşünjn kamu personeli olarak görev yaptığü yere yer değiŞtjrmcjsteglndebulunabj ektir.



6. Oğrctmenle,den;

i] [_.,i!111""ı"...sı9li 1un Jl)lnda re\li olanlar,oJ Eşleıı geçlcl görevli olanlar.
c) Eşleri istege baglı sigorıalı otaııla

yer değiştirlne başvtırus.ında bulunamayacaktr.

CAN GüVI,NLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞiŞTIRMELER
oğretmenlefden;

t ve Kadl KaIşü Şiddetin ÖİleDmesine Dair
t uyarlnca klartnda adli rnakamlarca iŞyerinin

caüı güventiği nıaze.etine bağlü olarak yer değıştirme baş\,,Lıl.usunda bulunabilecektif

ENGELLiLIK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞiŞTiRMELER
Öğretmenlerden;

iIgilj mevzuatllıa göre aIınan sag]lk kuru|ı
oaşvurusunda bulunabilecekl.r l rapofiıy]a bel8elendirei er, bu kapsamda yer değiştiıme

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞiŞTIRMELER
ı. Öğretmenlerden;

ıalihinden lıibalen bir lI içinde isıedikleriyelğ,
ındcn illbdren bjr yl içjnde eşlcrinjıı eıneklü
uplannda bund iliş[i beydn aIlnacakllr., iIe

lıŞam da
er ve
cğişti bu
başk

yer değiştirme başlllı.usulıda bulunabilecektir

2. Bu kaPsamda baş.\,1lnrda bulıınacak öğretmenlerden;



^l]:_1.:.,l', 
d_1 T"],' ra7l oldülguna dair belge.CKenlerdcn, ağllk kurı.ılU rapoı,Lı ıe ozel ğlıim

YER DEĞiŞTiRMELERDE öĞRİTN
,ıu,iinıu"«"iilnj,$c'}'"1İ'illtİHİHyJii,-çEvEıLMıLLıEĞiTıM

baş\,uru tatihlerj aIaslnda Elektronik Başn]ru
aşwrır_Formuna, http://mebbis.meb.gov. tr.veya
ve ''şifü€'' ile ulaşI labjlecektil .

Egitim kunımu müdürlü(Ieli, mazcret duru
;..in iıç.,. iı.,ııl"?i,.;;#;il;:;#::,fflTf :ilfj:İiiİ *.,da sisıem( yan§ tarak ona}

i"lH*ii,:f];]}TilH,[,.'#i\5J.":_'r:.:l"ı" eden grin içind iı
,ç;ai -"vı""i."i,,.. s",;;';;;ff,,^nT.';;l § yını takıp cden n

onay işlemleflnin süresi içındc tamam]aİmasünı takiben başlrırular değerlendirmcye alloacaktrr
oğretmenlerin başvufu ve onay iş]emlerini internet alacl]lğlyla takip etmesi gerekmektedir,

ll ilçe milIi egilim müdürlüklcri, ver rlrlri§lirme iş vc işl<mlelj lle başç!rulann ollaylalıınasl va dareJde(lilmeslnden göre\ l;. yeıllı, ve ,oruiıuou,

yer değüştlrme b.ı>!urul na ilüskin lerediliillerönc(likle ilmilli eğiıilıl müdürlücün(e gidenleccl; buaşanıada giderilemeyen eddüllcrBakanlüEa blldlrllece[ıir

B Ş\,URt] VE TERCiHü.ER
l. Başvurulİr

Baş\,urülar. nıazeretle.i
ülabilmesi bakımından,
acaktır.

Birinci aŞamada, öğretmeİIer Elektronik RaşVuru Formunu ülolduralak mazeüet durumunaJlanmak i§tedlkleri il Ve iiçeyi scçelek baŞ\ uru tolTnunu onJylaıaciılllr



lkinci aŞamada. öğrermenIerin aıanmak lstedlkl.ri il 'kd.lrosu boŞ bulundn eğitüm kr*.l^,, ;l;-;;,;"_:_ rlyla öğlermcn norm
muhıemeıeğiıim kurumıaın,n ı;sıc.;ıiıip, ;;.;İ"l.;;; 

".jff,115,§;l':^,Birincj a§amada başW[Dsu onavlanan öör
oncel,klcrinl dıklaıe ala,ul ,rur.,ı"r.".i,|rl"nler, 

aıanmak isleJlkleri egiıim kulumu kodlarlnl. ıercih

uru yapünadan önce atamaya csas tızmet puanı ve biz süresine ilişkın bilgılerinigerekınekıedir, Bu cerçeicde ıg".,."L,: ı," -* lllİllİİ.l," 
"u, 

**.uISiKı)i§el Bilpiler Modülünden inceleyeıek varsa .t Uİİgİİ*';İ'gr*.ll.,r.H.

2. T€rcihl.r

a) iller arasündı

çok 40 (kürk) tercihte

,fll"Jllİ:İ::"[:ı1

Bu kapsamda 40'tan az ıcih vaoanl.r
tercıhlcİi dıkkate a]üıacakf 

ile teıcih dışı atanmak istemeyen öğretmenıeriD sadece

Hlzm€l puanı yelersizligi sebebivle Ver.l.
ayllkslz izjo kullanabilecektir 'ğiştiırneleri 

yapılamayan d$etmen]et, istemelei halınde

b) l| içinde

]]"]1_1 '_ll:*l durumuna bagll ycr dcğiŞüirecek dğretünenlel. ma..ercılelinin buluıüdugu yedcşimyerınd ı eğitim kırumları aras,ndan en ço-k 401t,*, Ğ..iı," urı,"ulı[.;;.' ' *'--

deği erkezlerl, ilçeler.

'*\ yerleşiın ye4criyell egilim kurumlarl

Eşleri aynl jlçenin köy ve
cgitim tı,-mlunn, tc'r";ıı ikle eşIe'iııin olduğır ye.deki

l,.,., u,ı",,"".",,l"i; tri,[İl',§',l"Jf:rr,,:":i'ji



c) spoİ li§eleri il€ güzel sanatlAr li§eleri öğretmenlerinin tercihleri

kurumlallnda görğvll gö sanatlaı, müzik ve
n]ev7uallna gore §por |is ilc $i/cl sanaılal
aradan beş y.]dan fJla geçmğınlş olmd\l

YER DEĞiŞTiRMELER VE TE8LiCAT
rin tercihlcri 

. .dikkak allnarak hlzmet uanü üstünlüğune söresoütel meb,eo_v;t] 
1dr:sl:a" 

yuyrlun*utİ,. V".'a*Şj.-*' r"rl*ve başlama işlemleri v" ö.g;şti.." İ.İ i.-İ,İ".İ'".İİnu"n .t.a".

YDR DEĞiŞTiRMf, ,r,\KviMi

Birinci Aşama
Başvurulann Kabul Ediimcsi ve onay süreci

ikinci Aşama
Tercihlerin Yap masl ve onay süreci

Atamalar

Teb]igat ve itişik Kesüne işlemlefi

: 1- 7 AĞUsTos 20t8

: 10_15 AĞUsTos 20l8

: l7 AĞUSTos 20l8

: 28 AĞUSTos 20ü8'den itibafen

PersoncI Gcnei Müdürıüğü


