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Ogretmenlerin Aile Birligi, Saghk, Can Guvenligi Mazeretleri ve Engellilik 
Durumu He Diger Nedenlere bagh yer degi§tirme i§lemleri ile ilgili ilgi yazt ve eki duyuru 
yazlSl ekte gonderilmi§tir. 

Bilgilerinizi ve ilgi yazl ve eki duyurunun i1yenizde gorevli tUm ogretmenlere 
duyurularak, ba~vurularda herhangi bir aksakhga sebebiyet verilmemesi iyin gerekli 
tedbirlerin ahnmasl hususunda geregini rica ederim. 
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Konu : Mazeret durumundan 

yer degi~tinneler 

DAGITIM YERLERiNE 

Ogretmenlerin Aile Birligi, Saghk, Can Giivenligi Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile 
Diger Nedenlere bagh yer degi~tinne i~lemleri ekte gonderilen duyuru gergevesinde 
yaplIacaktrr. 

Bu kapsamda yapdacak olan it i9i ve iller arast yer degi~tinne i~lemlerinin saghkh bir 
~ekilde gergekle~tirilebilmesi i9in ogretmenlerin ba~vuru ve atamalanna etki edecek bilgilerin 
MEBBis kaYltlannda giincellenerek b~vurulann herhangi bir aksakhga meydan verilmeden 
siiresi i9inde tamamlanmasl i9in gerekli tedbirlerin almmasl hususunda bilgilerinizi ve 
geregini rica ederim. 
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OGRETMENLERiN 2017 YILI YAZ TATiLi AiLE BiRLiGi, SAGLIK, CAN GUvENLiGi 

MAZERETLERi VE ENGELLiLiK DURUMU iLE DiGER NEDENLERE BAGLI YER 


DEGi~TiRME DUYURUSU 


BakanhgImlza bagh egitim kurumlarmda gorevli kadrolu ogretmenlerin it iyi ve iller arasmda aile 
birligi, saghk, can gUvenligi mazeretleri veya engelli1ik durumu He diger nedenlere bagb yer 
degi~iklikleri, Milli Egitim BakanhgI Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi ile Devlet 
Memurlarmm Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalarma ili~kin Yonetmelik hUkUmleri dogrultusunda 
~aglda belirtildigi ~ekilde yapdacakttr. 

GENEL A<;IKLAMALAR 

1. 652 saYlh Milli Egitim Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun HUkmUnde 
Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fikrasl kapsammdaki egitim kurumlarl, bilim sanat 
merkezleri ile halk egitim merkezleri hariy olmak Uzere alanlar itibanyla norm kadro aylgl bulunan 
egitim kurumlanmn tamaml, Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde Han edilerek 
ogretmenlerin tercihlerine ayllacak ve yer degi~tirmeler bilgisayar ortammda hizmet puanl UstUnlUgu 
gore yapdacaktIr. Hizmet puanlanmn hesabmda ise yer degi~tirme b~vurularlmn son gOnU esas 
ahnacakttr. 

2. Saghk durumu veya can gUvenligi mazereti He engellilik durumuna veya diger nedenlere bagIl 
olarak yer degi~tirme b~vurusunda bulunan ve b~vurusu uygun gorUlen ogretmenlerin talebi halinde, 
e~leri de yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabHecektir. 

3. B~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBis Mazeret 
Durumuna BagIl Yer Degi~tirme B~vuru Formu doldurularak yapdacak ve belgeler egitim kurumu 
mUdUrlUgUne teslim edilecektir. B~vuru formu egitim kurumu mUdUrIUgUnce onaylanacak ve bir 
ornegi ogretmene verilecektir. 

4. Ogretmenler, b~vuru formunun geryege uygun ~ekilde doldurulmasmdan sorumludur. B~vurular 
onaylanmadan once egitim kurumu yoneticiliklerinden belgeye dayall bilgi dUzeltme talebinde 
bulunulabilecektir. B~vuru sUresi iyinde bilgi dUzeltme talebinde bulunanlardan onay a~amasmdaki 
~vuru1an reddedilerek, onaylanml~ b~vurular ise iptal edilerek ogretmenlerin yeniden b~vuru 
yapmalarl saglanacakttr. 

S. Ogretmenler, b~vuru sUresi iyinde, gorevli oldugu egitim kurumuna ya da kadrosunun bulundugu 
iVilye milli egitim mUdUrlUgUne dilekye vermek suretiyle· yer degi~tirme b~vurusundan 
vazgeyebilecektir. Bu durumda ogretmenlerin b~vuru1an elektronik ortamda da iptal edilecektir. 

6. Ogretmenlerin ~ahsen ba~vuru yapmalarl esas olmakla birlikte, gorevli olduklarl il/ilye dl~mda 
bulunan ogretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im araylarlyla 
kadrolarlmn bulundugu egitim kurumu mUdUrlUgUne sUresi iyinde ul~tIrarak b~vurularlmn 
onaylanmaslm isteyebilecektir. Yoneticiler bu b~vurulan sUresi iyinde elektronik ortamda 
onaylayarak formun ylktlsml goreve b~ladlklannda ogretmenlere imzalatttracakttr. 

7. MUstakil mUdUrlUgu bulunruayan egitim kurumlarmda gorevli ogretmenler He kadrolarl illilye mill! 
egitim mUdUrIUklerinde bulunan ogretmenler, b~vurularllli kadrolarlmn bulundugu illil~e milli egitim 
mUdUrIUklerine yapacakttr. 

8. Yurt dl~mda gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev sUrelerinin 
veya izinlerinin 30 Eylill 2017 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, diger ~artlarl da 
t~lmalan kaydlyla yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer degi~ikligi 
yapllanlardan en ge~ 30 Eylill 2017 tarihine kadar gorevine ba~lamayanlarm atamalan iptal edilecektir. 

http://ikgm.meb.gov.tr
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9. B~vurular iki ~amada almacak; birinci ~amada straslyla egitim kurumu, il~e ve it milli egitim 
miidtirliiklerince onaylanacakttr. ikinci ~amada ise egitim kurumu tercihleri ahnacak ve egitim 
kurumu mildtirliiklerince elektronik ortamda onaylanacaktlr. 

10. Elektronik B~vuru Formu dl~mda bir belgeyle veya posta yoluyla yapllan b~vurular; gerekli 
~artlan ~lmayan b~vurular; ger~ege aykm bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun bi~imde 
i~aretlenmeden yapllan b~vurular He Elektronik Ba~vtiru Formu ~lktiSl imzalanmadan ve 
onaylanmadan yapllan b~vurular ge~ersiz sayllacak; ge~ersiz b~vurulara dayah yer degi~tirmeler 
iptal edilecektir. 

11. Yer degi~tirme stirecinde yapllan i~lemlerle ilgili olarak ger~ege aykm beyanda bulunan 
ogretmenler He gerekli kontrolleri yapmadan bu b~vurularl onaylayan sorumiular hakkmda yasal 
i~lem yapdacakttr. 

12. Yer degi~tirme stirecinde ihtiya~ duyulan a~lklamalar Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet 
adresinden aynca duyurulacaktu. 

13. Ogretmenierden aday olarak gorev yapmakta iken herhangi bir nedenle gorev yerleri 
degi~tiri1enler, en ge~ 18 Eylill 2017 tarihinde atandtklan yerlerde gorevlerine b~layarak 
adayhklannm kaldmlmasma esas smava yeni gorev yerlerinde katllacakttr. 

14- 2017 ylll yer degi~tirme doneminde i1 i~inde veya iller arasl yer degi~tiren ogretmenler sonradan 
mazereti ol~an1ar hari~ aynldlklan il veya il~eye mazeret durumuna bagh olarak yer degi~tirme 
isteginde bulunamayacaktu. 

SAGLIK MAZERETiNE BAGLI YER DEGt~TiRMELER 

Ogretmenierden; 

a) Kendisi, e~i veya ~ocuklarlmn, 


b) Anne, baba veya yargt kararlyia vasi tayin edildigi karde~lerinden birisinin, 


hastallgtmn ogretmenin gorev yaptlgl yerde tedavisinin miimkiin olmadlgt veya mevcut gorev yerinin 
soz konusu ki~ilerin saghk durumunu tehlikeye d~tirecegini resmi veya ozel saghk kurum ve 
kurul~larmdan alacaklarl saghk kurulu raporu He belgeleyenler, tedavi olmak istedigi il~elildeki 
egitim kurumlarma atanmak iizere yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir. 

Aynca, anne, baba veya yargl kararlyla vasi tayin edildigi kard~lerinden birisi i~in resmi veya ozel 
saghk kurum ve kurulu~larmdan alman saghk kurulu raporlannda ''B~kasmm gil~ ve yardlml 
olmakslZln hayatml devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya karde~inin Adres KaYlt 
Sistemine (AKS) kaYlth adresinin bulundugu yere yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir. 

B~vuruda istenecek belgeler ~unlardtr: 

a) B~vuru tarihi itibanyla resmi veya ozel saghk kurum ve kurulu~larmdan son aitl ay i~inde alman 

yukanda a~lklanan muhtevaya uygun saghk kurulu raporu, 

b) Karde~ine vasi tayin edilenlerden mahkeme karar!. 


E~, anne, baba, ~ocuk ve karde~ i~in veya vasi tayini sebebiyle alInml~ saghk kurulu raporlarl ile 
yapdan b~vurularda onay makamlarl, aile kiltilgilne i~lenmi~ ki~isel bilgilerin ozetlerini gosterir 
vukuath nilfus kaYlt omegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir. 
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AiLE BiRLiGi MAZERETiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

1. Ogretmenlerden e~leri; 

a) 657 saytll Devlet Memurlan Kanununun 4/A ve 41B maddeleri kapsammda. 

b) Sosyal GUvenlik Kurumuna bagh, 

e) 506 saylll Kanunun geyici 20 nei maddesine gore bankalar iyin kurulmu~ 5zel emeklilik sandlgma 

tabi, 

y) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteligindeki meslek kurul~larmda, 


d) A vukat olup baroya kaYlth ve vergi mUkellefi olarak, 

e) Milletvekili, belediye b~kanI, muhtar ve noter olarak, 


yall~anlar ile ~aglda 2 nei maddede belirtilenlerin e~leri, e~lerinin gorev yaptIgl iVilyeye yer 

degi~tirme b~vurusunda bulunabileeektir. 


2. Milletvekili, belediye b~kam, muhtar, noter, 2451 saYlh Bakanhklar ve Bagh Kurul~larda Atama 
UsulUne ili~kin Kanuna ekli I ve II sayIlI eetvellerde belirtilen gorevlerde bulunanlar, 926 sayIlI TUrk 
Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 saYlh YUksekogretim Kanunu, 2802 saylll Hllimler ve 
Savedar Kanunu, 657 saydl Devlet Memurlan Kanunu kapsammda yall~anlar (657 saYlh Kanunun 41B 
ve 4/C maddeleri kapsammda sozle~meIi personel statUsOnde yah~anlar dabil); 399 saydl KHK 
kapsammda yah~anlar; ozel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kurulu~larmda yall~anlar He kamu 
kurum ve kurulu~lannda sUrekli i~yi olarak Yall~anlardan, e~lerinin yah~makta oldugu 
kurumlkurul~tan ahnaeak gorev yeri belgesi (Birinci ~ama ba~vurulanrun son gUnU itibarlyla b~ka 
bir H'e atamaslrun yaptldlglru belgelendiren kamu kurum ve kurulu~larmda yah~anlarm, gorev yeri 
belgesi aranmadan sadeee atama kararlan yeterli kabul edileeektir), 

5510 saydl Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kanununun 4 OneU maddesinin (a) ve (b) 
bentleri kapsammda kamu kurum ve kurul~larl dl~mda sigortah olarak yah~anlardan; 

a) E~lerinin yah~makta oldugu i~yerinden almaeak gorev yeri belgesi, 
b) Bagh bulunduklarl vergi dairesinden veya ilgili meslek kurulu~undan ahnaeak i~yerinin faaliyette 
oldugunu gosterir beIge, 
e) Birinei ~ama b~vurularlrun son gUnU itibanyla son iki yllhk sUre zarfmda en az 360 gUn SigOrtall 
hizmeti oldugunu ve sigortahhgmm halen devam ettigini gosterir beIge, 
y) idare merkezi belirli bir ilde olmakla birIikte UIke genelinde faaliyet gosteren ~irketlerin ~irket 
merkezi dl~mda yah~anlanrun ogretmen e~lerinden; aynea, atanmak istedikleri yerde e~lerinin 
i~yerinin faal olduguna dair anonim ~irketler iyin kendi i~yer1erinden, diger ~irketler iyin ise yah~tlklan 
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kurulu~undan alaeaklan beIge isteneeektir. 

Aile Birligi Mazeretine Bagh Yer Degi§tirmelerde Dikkate Ahnacak Diger Hususlar 

1. Devlet memurlugu ve ogretmenlikte veya sadeee birinde adayhklarl kaldIr1lmaml~ olanlardan 
atandlklarl yerde 30 Ey lUi 2017 tarihi itibarlyla bir ytlhk yah~ma sUresini doldurm~ durumda olanlar, 
aile birligi mazeretine bagIl olarak b~vuruda bulunabHecektir. 

2. Ogretmenlikte adayhgI kaldmlml~ olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arasl yeniden 
atama yoluyla ogretmenlige atananlardan atandIklan yerde 30 EylUI 2017 tarihi itibarlyla en az bir 
ydhk yal1~ma sUresini doldurmu~ durumda olanlar, aile birligi mazeretine bagh olarak b~vuruda 
bulunabileeektir. 

3. ~i askerde olan ogretmenler, e~inin kamu personeli olarak gorev yaptIgl yere yer degi~tirme 
isteginde bulunabilecektir. 

4. 360 gUn sigortahhk sUresinin hesabmda, 5510 sayth Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk SigOrtasl 
Kanununun 4 OneU maddesi kapsammda geyen hizmet siirelerinin tamaml birlikte degerlendirileeektir. 



s. E§leri sigortah olarak ~all§an ogretmenlerin yer degi§ikligi ba§vurularmda, bor~landmak kaydlyla 
askerlikte ge~en silieler He iicretsiz dogum veya anallk izni siirelerinde g~en silieler de sigortah 
olarak ge~iri1en siireler kapsammda degerlendirilecektir. 
6. Ogretmenlerden; 

a) Kendileri veya e§leri yurt dl§mda gorevli olanIar, 
b) E§leri ge~ici gorevli olanIar, 
c) E§leri istege bagh sigOrtaIl olanIar, 

yer degi§tirme ba§vurusunda bulunamayacaktrr. 

CAN GUvENLiGi MAZERETiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

Ogretmenlerden; 

a) Kendisinin, e§inin veya bakmakla yiikilinlii oldugu ~ocuklarmdan birinin gorev yaptIgl yerde 
kalmasmm can giivenligini tehdit altmda brrakacagml, adli veya miilki idare makamlarmdan almacak 
belgeyle belgelendirenler, 
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 saylll Ailenin Korunmasl ve Kadma Kar§l $iddetin Onlenmesine Dair 
Kanunun 4 lincii maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyarmca haklarmda adli makamlarca i§yerinin 
degi§tirilmesine ili§kin koruyucu tedbir kararl abnanIar, 

can giivenligi mazeretine bagh olarak yer degi§tirme ba§vurusunda bulunabilecektir. 

ENGELLiLiK DURUMUNA BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

Ogretmenlerden; 

a) Kendisinin en az yiizde lark oranmda engelli oldugunu, 
b) E§i, bakmakla yiikiimlii oldugu ~ocugu, annesi veya babasmm agrr engelli oldugunu, 

ilgili mevzuatma gore alman saghk kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer degi§tirme 
ba§vurusunda bulunabilecektir. 

Ba§vuruyu onaylayanIar, saghk kurulu raporlan ile aile kiitiigiine i§lenmi§ ki§isel bilgilerin ozetlerini 
gosterir vukuatb niifus kaYlt ornegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir. 

DiGER NEDENLERE BAGLI YER DEG~TiRMELER 

1. Ogretmenlerden; 

a) E§i veya ~ocugu olenler, e§ veya ~ocuklarlDm OlUm tarihinden itibaren bir yll i~inde istedikleri yere, 
b) E§i emekli olanIar, e§inin emekliye ayrlb§ tarihinden itibaren bir yd i~inde e§lerinin emekli 
oldugunu gosterir beIge (emekli oIacak TSK mensuplarmda buna ili§kin beyan almacaktu.) ile 
e§Ierinin ikamet ettigi yere, 
c) Teror eylemlerinin etkisi ve sebebiyle §ehit olan veya ~all§amayacak derecede malul olan ya da 
malul olup da ~ah~abilir durumda olan kamu gorevlileri ile er ve erba§lann, ogretmen olarak gorev 
yapan e§ ve ~ocuklan ile anne, baba ve karde§lerinin yer degi~tirme suretiyle atanma talepleri, bu 
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmi§ olmasl kaydlyla, ba§kaca herhangi bir §art aranmakslZln 
istedikleri yere, 
~) HayatIm ba§kasmm yard 1m veya baklml olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli oldugu 
sagllk kurulu raporu ile tespit edilen ~ocuklarl He karde~leri olanlar, memuriyet mahalli dl§mda resmi 
veya ozel ozel egitim kurumlarmda egitim ve ogretim yapacaklarmm ozel egitim degerlendirme 
kurulu tarafmdan belgelendirilmesi §artlyla, soz konusu kurumlarm bulundugu yere, 



yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir. 

2. Bu kapsamda ba~vuruda bulunacak ogretmenlerden; 

a) E~i veya yocugunun vefatlm gosterir beIge, 

b) E~i, yocugu He anne, baba veya karde~lerinden birinin ~ehit ya da malul gazi olduguna dair beIge, 

c) <;ocugu veya karde~i ozel egitim almasl gerekenlerden, saghk kurulu raporu ve ozel egitim 

degerlendirme kurulunca verilen beige istenecektir. 


YER DEGi~TiRMELERDE OGRETMEN, EGiTiM KURUMU, iL<;E VE iL MiLLI EGtTiM 
MUDURLUKLERiNCE YAPlLACAK i~ VE i~LEMLER 

Ogretmenler yer degi~tirme ba~vuruianm, Han edilen b~vuru tarihleri arasmda Elektronik B~vuru 
Formunu doldurmak suretiyle yapacaktlr. Elektronik B~vuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya 
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullamci adl" ve "~ifre" He ul~t1abHecektir. 

Ogretmenler, yer degi~tirme b~vurularml yaptlktan sonra mazeret durumuna ili~kin belgelerini onay 
iyin kadroIarlmn bulundugu egitim kurumu miidiirliigline ibraz etmek zorundadlr. Gorevli olduklarl 
iVilye dl~mda bulunanIar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im araylanyla 
kadrolarmm bulundugu egitim kurumu miidiirliigune siiresi iyinde ul~tlracaktIr. Siiresi iyinde 
ul~tmlmayan belgelerden ogretmenler sorumludur. 

Egitim kurumu miidiirliiklerince, ibraz editen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik 
ortamda tarandlktan sonra Elektronik B~vuru Formunun ylktlSI ahnarak b~vurular onaylanacakttr. 
Gerekli ~artlan ~lmadlgl tespit edilenlerin b~vurusu reddedilecektir. 

Egitim kurumu miidiirliikleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansltarak onay 
iyin ilye ve nmilli egitim miidiirliigune gonderilmesini sagIayacakttr. 

B~vurular; egitim kurumu miidiirliiklerince b~vurunun yaptldlgl gOn veya takip eden gOn iyinde; il 
ve ilye milli egitim miidiirliiklerince ise en gey egitim kurumu miidiirliigiinOn onayml takip eden gOn 
iyinde onaylanacakttr. Son giin yapllan b~vurular aym gOn iyinde onaylanacaktIr. 

Onay i~Iemlerinin siiresi iyinde tamamlanmaslm takiben b~vuru1ar degerlendirmeye ahnacaktlr. 

Ogretmenlerin b~vuru ve onay i~lemlerini internet araclllgtyia takip etmesi gerekmektedir. 

iVilge milli egitim miidiirliikleri, yer degi~tirme i~ ve i~lemleri ile b~vurularm onaylanmasl ya da 
reddedilmesinden gorevli, yetkili ve sorumludur. 

Onay i~lemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldigi gOnlerde egitim kurumu miidiirliikleri ile iVilye 
milli egitim miidiirliiklerince gerekli tedbirler ahnarak yeterli saYlda personel bulundurulacak ve 
b~vurulann onaylanmasl saglanacakttr. 

Yer degi~irme b~vurularma ili~kin tereddiitler oncelikle il milli egitim mUdiirliiglince giderilecek; bu 
~amada giderilemeyen tereddiitier Bakanhga bildirilecektir. 

http://ikgm.meb.gov.tr
http://mebbis.meb.gov.tr


BA~VURU VE TERCiHLER 

1. Ba§vurular 

B~vurular, mazeretleri sebebiyle gorev yerlerinden aynlacak ogretmenlerin yerine atama 
yapllabilmesi baktmmdan, yer degi~tirme takviminde belirtilen tarihler arasmda iki ~amah olarak 
ahnacakbr. 

Birinci ~amada, ogretmenler Elektronik B~vuru Formunu doldurarak mazeret durumuna gOre 
atanmak istedikleri it ve il~eyi se~erek b~vuru formunu onaylatacakttr. 

ikinci ~amada, ogretmenlerin atanmak istedikleri il ve il~ede alanlar itibarlyla ogretmen norm 
kadrosu bo~ bulunan egitim kurumlarl ile ogretmenlerin yer degi~tirmesi sebebiyle bo~almasl 
muhtemel egitim kurumlarmm listesi http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde yaYlmlanacaktu. 

Birinci ~amada b~vurusu onaylanan ogretmenler, atanmak istedikleri egitim kurumu kodlarlm, tercih 
Onceliklerini dikkate alarak i~aretleyecektir. 

Tercih ~amasmda "bo~almasl muhtemel egitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar 
sonucunda bunlardan norm kadrosu bo~ahnayan egitim kurumlarml tercih eden ogretmenlerin bu 
tercihleri degerlendirmeye almmayacakttr. 

Ogretmenler ba~vuru yapmadan Once atamaya esas hizmet puam ve hizmet suresine ili~kin bilgilerini 
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ~er~evede Ogretmenler b~vuru ve atamalarma etki edecek 
bilgilerini MEBBiSlKi~isel Bilgiler ModUlunden inceleyerek varsa eksik bilgilerini gUncelletmekle 
sorumludur. 

2. Tercihler 

a) iller arasmda 

Ogretmenler, mazeretIerinin bulundugu ildeki tUm egitim kurumlarr arasmdan en ~ok 40 (kirk) tercihte 
bulunabilir. B~vuracak Ogretmenler, tercihleri dl~mda 41'inci se~enek olarak it genelinde bo~ kalan 
egitim kurumlarmdan birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrlca belirtebilecektir. Ancak, 40 
egitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci se~nek i~aretlenmeyecektir. 

Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanIar ile tercih dl~l atanmak istemeyen Ogretmenlerin sadece 
tercihleri dikkate ahnacaktlr. 

Hizmet puam yetersizligi sebebiyle yer degi~tirmeleri yapdamayan Ogretmenler, istemeleri halinde 
ayhkslZ izin kullanabilecektir 

b) il i~inde 

il i~inde mazeret durumuna bagh yer degi~irecek ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu yerle~im 
yerindeki egitim kurumlarl arasmdan en ~ok 40 (kIrk) tercihte bulunabilecektir. 

Bu~ehir statUsiindeki illerde gOrev yapan Ogretmenler, e~lerinin gorev yaptlklarl il~e ile Adres 
KaYlt Sistemine (AKS) kaYlth ikametgahlarlmn bulundugu il~edeki egitim kurumlarml tercih 
edebilecektir. 

Bu~ehir statUsiinde olmayan illerde yaptlacak yer degi~ikligi i~lemlerinde il merkezleri, il~eler, 
beldeler ve koylerin her biri ayn bir yerle~im yeri olarak degerlendirilecek ve bu yerle~im yerleri 
arasmda yer degi~ikligi b~vurusu yapdabilecektir. Bu yerle~im yerlerinin i~indeki egitim kurumlarl 
arasmda yer degi~ikligi yaptlmayacaktu. 

http://ikgm.meb.gov.trinternet


BU~ehir belediyesi statiisiinde olmayan illerde gorev yapan ogretmenler, yalmzca mazeretlerinin 
bulundugu il merkezi (belde ve koyler dahll) ya da ilyedeki (belde ve koyler dahil) egitim kurumlanm 
tercih edebilecektir. 

E~leri ayru ilyenin koy veya beldelerinde gorev yapan ogretmenler, oncelikle e~lerinin oldugu yerdeki 
egitim kurumlanm tercih edecekler; e~lerinin bulundugu yerde atanabilecekleri herhangi bir egitim 
kurumu bulunmamasl halinde ise yakm koy veya beldelerdeki egitim kurumlanru tercih edebilecektir. 

c) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve spor liseleri, giizel sanatlar liseleri ogretmenlerinin 
tercihleri 

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bUtiin alan ogretmenleri He spor liseleri ve gUzel sanatlar 
liselerinin gorsel sanatlar, mUzik ve beden egitimi alan ogretmenleri ayru tUr egitim kurumlarlm tercih 
edebilecekleri gibi diger egitim kurumlarlru da tercih edebilecektir. 

Fen Liseleri He Sosyal Bilimler Liselerine daha once atanml~ olup bu gorevlerinden aynlanlar 
aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ yddan fazla sUre geymemi~ olmasl ~artlyla bu egitim 
kurumlanru tercih edebilecektir. 

Spor liseleri ve gUzel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlannda gorevli gorsel sanatlar, mUzik ve 
beden egitimi alan ogretmenlerinden daha once ilgili mevzuatma gore spor liseleri ile gUzel sanatlar 
Iiselerine atanml~ olanlar, aynldlklarl tarihten itibaren aradan be~ yddan fazla sUre geymemi~ olmasl 
~artlyla bu egitim kurumlanru tercih edebilecektir. 

YER DE(;i~TiRMELER VE TEBLiGAT 

Yer degi~tinneler, ogretmenlerin tercihleri dikkate ahnarak hizmet puam UstiinlUgiine gore 
yapdacaktlr. Sonuylar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yaymlanacaktlr. Yer degi~tinnesi yapdan 
ogretmenlerin tebligat, aynlma ve ba~lama i§lemleri Yer Degi~tirme Takviminde belirtilen sUreler 
iyinde tamamlanacaktlr. 

Aylklamalarda yer almayan hususlarda Milll Egitim Bakanltgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tinne 
Yonetmeligi He Devlet Memurlarlrun Yer Degi§tinne Suretiyle Atanmalanna ili~kin Yonetmeliginin 
ilgili hUkiintleri esas almacaktlr. 

YER DE(;i~TiRME TAKViMi 

Birinci A~ama 
Ba~vurularm Kabul Edilmesi ve Onay Siireci : 08-14 AGUSTOS 2017 

ikinci A~ama 
Tercihlerin YapIlmasl ve Onay Sfireci : 22-25 AGUSTOS 2017 

Atamalar : 29 AGUSTOS 2017 

Tebligat ve ili~ik Kesme i~lemleri : 05 EYLUL 2017' den itibaren 

insan Kaynaklan Genel Miidfirlfigii 

http://ikgm.meb.gov.tr

