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DAGITIM YERLERiNE

0gretmenlerin Aile Birligi, Sagltk, Can Guvenligi Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile
Diger Nedenlere bagh yer degi~tirme i~lemleri ekte gonderilen duyuru yeryevesinde
yapllacaktlr.
Bu kapsamda yapllacak alan il iyi ve iller arasl yer degi~tinne i~lemlerinin sagltkh bir
~ekilde geryekle~tirilebilmesi lyin ogretmenlerin ba~vuru ve atamalarma etki edecek bilgilerin
MEBBIS kaYlt1annda gOncellenerek ba~vurularm herhangi bir aksakltga meydan verilmeden
sOresi iyinde tamamlanmasl iyin gerekli tedbirlerin almmasJ hususuncla bilgilerinizi ve
geregini rica ederim.
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2018 OCAK AYI OGRETMENLERiN AiLE BiRLiGi, SAGLIK, CAN GUvENLiGt
MAZERETLERi VE ENGELLiLiK DURUMU lLE DiGER NEDENLERE BAGLI YER
DEGt~TiRME DUYURUSU

Bakanhgtmtza bagh egitim kurumlarmda gorevli kadrolu ogretmenlerin iI iyi ve iller arastnda aile
birJigi, sagllk, can gilvenligi mazeretleri veya engellilik durumu He diger nedenlere bagh yer
degi~ikljkleri, Mim Egitim Bakanhgl 6gretmen Atama ve Yer Degi~tjrme Yonetmeligi He Devlet
Memurlannm Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Yonetmelik hilkilmleri dogrultusunda
a~aglda belirtildigi ~ekilde yaplJacaktlr.
GENEL A<;:IKLAMALAR

1. 652 saYlh Mil1'i Egitim Bakanl1gtntn Te~kilat ve Oorevler! Hakkmda Kanun Hiikmilnde
Kararnamenin 3Tnci maddesinin dokuzuncu flkrasl kapsamtndaki egitim kurumlart ite bilim sanat
merkezleri hariy olmak llzere, alanlar itibaflyla norm kadro aylgl bulunan egit!m kurumlarmtn tamaml,
Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde ilan edilerek 5gretmenJerin tercihlerine ayJlacak
ve yer degi~tirmeler bilgisayar ortammda hizmet puam ilstilnlUgii esastna gore yapllacaktlr. Hizmet
puantntn hesabmda yer degi~tirme ba~vurularmm son gflntl, hizmet sOres!nin hesabmda !se 28 ~ubat
2018 tarihi esas ahnacakttr.

2. Saghk durumu veya can giivenligi mazereti lIe engellilik durumuna veya diger nedenlere bagl!
olarak yer degi~irme ba~vurusunda buJunan ve b~vurusu uygun g5rillen 5gretmenlerin talebi halinde,
e~leri de yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir.
3. Ba~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBrS Mazeret
Durumuna Bagh Yer Degi~tirme Ba~vuru Formu doldurularak yaptlacak ve belgeler egitim kurumu
mildUrlilgUne teslim edilecektir. B~vuru formu egltim kurumu mUdOrlUgUnce onaylanacak ve bir
<srnegi 5gretmene verilecektir.
4. Ogretmenler, ba~vuru formunun geryege uygun ~ekilde doldurulmasmdan sorumludur. B~vurular
onaylanmadan once egitim kurumu yoneticiliklerinden. belgeye dayah bilgi dUzeltme talebinde
bulunulabilecektir. Ba~vuru sUresi i\(inde bilgi dUzeltme talebinde bulunanlardan onay a~amasmdaki
b~vurulan red ded ilerek, onaylanml~ ba~vurular ise iptal edilerek ogretmenlerin yeniden ba~vuru
yapmalan saglanacakhr.
5. Ogretmenler, b~vuru stiresi iyinde, gorevli oldugu egitim kurumuna ya da kadrosunun bulundugu
illilye milli egitim mUdOrltlgUne dilekye vermek suretiyle yer degi~tirme b~vurusundan
vazgeyebilecektir. Bu durumda ogretmenlerin ba~vurularl elektronik ortamda da iptal edilecektir.
6, Ogretmenlerin ~ahsen ba~vuru yapmalan esas olmakla birlikte, gorevli olduklan iIIilye dl~mda

bulunan ogretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gib! uygun ileti~im araylanyla
kadrolarmm bulundugu egitim kurumu mOdOrlUgOne sOresi iyinde ula~tlrarak ba~vurularmm
onaylanmasml isteyebilecektir. Yoneticiler bu b~vurulan sUresi iyinde elektronik ortamda
onaylayarak formun ylktlSlnt goreve b~ladlklartnda ogretmenlere imzalattlracakttr.
7. Milstakil mUdurlOgii bulunmayan egitim kurumlarmda gorev Ii ogretmenJer ile kadrolan i11il\(e milli
egitim mOdUrlUklerinde bulunan ogretmenler, ba~vurularml kadrolanmn bu)undugu il/ilce mlm egitim
mudUrlUklerine yapacakttr.
8. Yurt dl~mda gorevlendirilenler ile ayltkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~1 gorev silrelerinin
veya izinlerinin 5 ~ubat 2011 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, diger ~artlart da
t~lmalart kaydlyla yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer degi~ikligi
yapiianlardan en gey 9 ~ubat 20r!tarihine kadar gorevine b~lamayanlann atamalan iptal edilecektir.

9. Ba~vurular iki ~amada almacak; birinci ~amada siraslyia egitim kurumu, ilye ve iI milli egitim
mOdurlUklerince onaylanacaktlr. tkinci ~amada ise egitim kurumu tercihleri almacak ve egitim
kurumu mildiirlUklerince elektronik ortamda onaylanacaktlr.
Ba~vuru Formu dl~mda bir belgeyle
~artlan ta~lmayan ba~vurular; gergege aykm bilgi ve

veya posta yoluyla yapilan ba~vurular; gerekli
belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biyimde
i~aretlenmeden yapllan b~vurular ile Elektronik B~vuru Formu ylktlSI imzalanmadan ve
onayianmadan yapilan ba~vurular geyersiz saYllacak; geyersiz b~vurulara dayah yer degi~tirmeler
iptal edilecektir.

10. Elektronik

degi~tirme siirecinde yapllan i~lemJerJe ilgili olarak geryege aykm beyanda bulunan
ogretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu b~vurulan onaylayan sorumlular hakkmda yasal
i~lem yapllacaktlr.

11. Yer

12. Yer degi~tirme sUrecinde ihtiyay duyulan aylklamalar Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet
adresinden aynca duyurulacaktIr.

SAGLIK MAZERETiNE BAGLI YER DEGt~TtRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisi, e~i veya 90cukIarmm,
b) Anne, baba veya yargl kararlyla vasi tayin edildigi

karde~Ierinden

birisinin,

hastahgmm ogretmenin gorev yaptlgl yerde tedavisinin miimkOn olmadl1?;1 veya mevcut gorev yerinin
soz konusu ki~ilerin saghk durumunu tehlikeye dU~Urecegini resmi veya ozel saghk kurum ve
kurulu~larmdan alacaklan saghk kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istedigi iJye/iJdeki
egitim kurumlarma atanmak Uzere yer degi~tirme b~vurusunda bulunabilecektir.
Aynca, anne, baba veya yargl karanyla vasi tayin edildigi karde~lerinden birisi iyin resmi veya ozel
saghk kurum ve kurulu~lanndan alman saghk kurulu raporlarmda "Ba~kasInm gUy ve yardlml
olmakslzm hayatInI devam ettiremez." ibaresi bulunanlar da anne, baba veya karde~inin Adres KaYlt
Sistemine (AKS) kaYlth adresinin bulundugu yere yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir.
Ba~vuruda

istenecek belgeler ~unlardlr:

a) Ba~vuru tarihi itibanyla resmi veya ozel saghk kurum ve kurulu~lanndan son altl ay iyinde alman
yukanda aylklanan mUhtevaya uygun saglik kurulu raporu,
b) Karde~ine vasi tayin edilenlerden mahkeme karan.
E~, anne, baba, yocuk veya karde~ iyin vasi tayini sebebiyle alInml~ saghk kurulu raporJarlyla yapIJan

ba~vurularda onay makamlan, aile kiitiigilne i~lenmi~ ki~isel bilgilerin ozetlerini gosterir vukuatii

ntlfus kaYlt 5rnegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

AiLE BiRLici MAZERETiNE BAGLI YER DECi~TiRMELER
1. Ogretmenlerden e~leri;
a) 657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 4/A ve 4/8 maddeleri kapsammda,
b) Sosyal GUvenlik Kurumuna bagIJ,
c) 506 saylh Kanunun geyici 20 nci maddesine gore bankalar iyin kurulmu~ ozel emeklilik sandlgma
tabi,
y) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~Iannda,
d) A vukat olup baroya kaYlth ve vergi miikellefi olarak,

e) Milletvekili, belediye
yah~anlar

b~kam,

muhtar ve noter olarak,

ile ~aglda 2 nci maddede belirtilenlerin e~leri, e~lerinin gorev yapt@ iI/ilyeye yer
bulunabilecektir. .

degi~tirme b~vurusunda

2. MiI1etvekili, belediye ba~kam, muhtar, noter, 2451 saYlh Bakanhklar ve Bagh Kurulu~larda Atama
UsulUne ili~kin Kanuna ekli I ve II saYlh cetvellerde belirtilen gorevlerde bulunanlar. 926 saYl1! TUrk
Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 saYlh YUksekogretim Kanunu, 2802 saYlh Hakimler ve
Savctlar Kanunu, 657 saYlh Devlet MemurJarl Kanunu kapsamlOda yah~anlar (657 saylh Kanunun 4fB
ve 4/C maddeleri kapsammda sozle~meli personel statilSUnde yah~anlar dahil); 399 saYlh KHK
kapsammda yah~anlar; tizel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruIu~Iarmda yah§anlar ile kamu
kurum ve kurulu~lannda si.irekli i~eri olarak erah;;anlardan, e~lerinin yah~makta oldugu
kurumlkurulu~tan almacak g6rev yeTi belgesi (Birinci ~ama ba~vurularmm son gOnU itibanyla b~ka
biT We atamasmm yaplldlglnl belgeJendiren kamu kurum ve kurulu~Iarmda erah~anlarm, g(\rev yeri
belgesi aranmadan sadece atama kararlarl yeterli kabul edileeektir),
5510 saylil Sosyal Sigortalar ve Gene! Saghk Sigortasl Kanununun 4 UncU maddesinin (a) ve (b)
bentleri kapsammda kamu kurum ve kurulu~larl dl~mda sigortah olarak eral!~anlardan;
a) E~lerjnin yah~makta oldugu i~yerinden ahnaeak gorev yeri belgesi,
b) Bagh bulunduklarl vergi dairesinden veya i\gi\i meslek kurulu~undan ahnacak i~yerinin faaliyette
oldugunu gosterir beige,
e) Birinci ~ama b~vurularmm son gUnU itibanyla son iki yllhk sUre zarfmda en az 360 gUn sigortah
hizmeti oldugunu ve sigortahhgmm halen devam ettigini gl>sterir beIge,
er) idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte nlke genelinde faaliyet gosteren ~irketlerin §irket
merkezi dl~mda erah~anlarmm tigretmen e~lerinden; aynca, atanmak istedikleri yerde e~lerinjn
i~yerinin faal olduguna dair anonim §irketler ierin kendi i§yerlerinden, diger §irketler ierin ise yah§tlklarl
ildeki vergi dairesi. beJediye veya ilgi\i meslek kurul~undan a1acaklan beIge istenecektir.

Aile Birligi Mazeretine Bagh Yer Degi~tirme)erde Dikkate Ahnacak Diger Hususlar

1. Devlet memurlugu ve 5gretmenlikte veya sadece birinde adayhklarl kaldlT11maml~ olanlardan
atandlklafl yerde 28 Subat 2018 tarihi itibanyla bir yllhk erall~ma sUresini doldurmu~ durumda olanlar,
aile birligi mazeretine bagh olarak ba;;vuruda bulunabilecektir.
2. Ogretmenlikte adayhgl kaldlrllml~ olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar arasl yeniden
atama yoluyla 5gretmenlige atananlardan atandlklan yerde 28 Subat 2018 tarihi itibarlyla en az bir
Yllhk erah~ma sOresini doldurmu~ durumda olanlar, aile bir1igi mazeretine bagh olarak b~vuruda
bulunabilecektir.
3. ~i askerde olan ogretmenler, e~injn kamu personeli olarak gorev yaptlgl yere yer degi~tirme
isteginde bulunabileeektir.
4. 360 gUn sigortahhk stlresinin hesabmda, 55 JO saylh Sosyal Sigortalar ve Genel Sagltk Sigortasl
Kanununun 4 OneO maddesi kapsamtnda geeren hizmet silrelerinin tamaml birlikte degerlendirilecektir.
5. ~leri sigortah olarak crah§an ogretmenlerin yer degi~ikligi b~vurularmda, borerlamImak kaydlyla
askerlikte geyen sUreler He Ueretsiz dogum veya anahk izni siirelerinde geyen sureler de sigortah
olarak geeririlen stireler kapsammda degerlendirilecektir.
6, 6gretmenlerden;
a) Kendileri veya e§leri yurt dl§mda gorevli olanlar,
b) E~leri geerici g6revli olan[ar,
c) E~leri istege baglJ sigortall o[anlar,

yer degi~tjrme b~vurusunda bulunamayacaktlf.

CAN GUvENLiGi MAZERETiNE BAGLI YER DEGiSTiRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisinin, ~inin veya bakmakla ytlkUmlU oldugu yocuklarmdan birinin gorev yaptlgl yerde
kalmasmm can gUvenligini tehdit altmda blrakacagml, adli veya mi1lki idare makamlartndan ahnacak
."
.
.
belgeyJe belgelendirenler,
.
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 saYlh Ailenin Korunmasl ve Kadma Kar~1 91ddetm Onlenmesme Dalr
Kanunun 4 nncO maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyarmca haklarmda adli makamlarca i~yerinin
degi~tirilmesine i1i~kin koruyucu tedbir karart almanlar,
can gUvenligi mazeretine bagh olarak yer degi§tirme ba~vurusunda bulunabilecektir.

ENGELLiLiK DURUMUNA BAGLI YER DEGiSTiRMELER
Ogretmenlerden;
a) Kendisinin en azyUzde kirk oranmda engelli oldugunu,
b) ~i, bakmakla yUkUmltl oldugu yocugu, annesi veya babasmm agu engelli oldugunu,
ilgili mevzuatma gore alman saghk kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer degi~tirme
ba§vurusunda bulunabilecektir.
B~vuruyu

onaylayanlar, sagllk kurulu raporlart ile aile kUtUgUne i~lenmi~ ki~iseJ bilgiJerin (izetlerini
gosterir vukuath ntifus kaYlt omegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

DiGER NEDENLERE BAGLI YER DEGiSTiRMELER
1. Ogretmenlerden;
a) E~j veya yocugu 5lenler, ~ veya yocuklarmm filum tarihinden Wbaren bir ytl iyinde istedikleri yere,
b) E~i emekli olanlar, ~inin emekliye aynh~ tarihinden itibaren bir YII iyinde e~lerinin emekli
oldugunu gosterir beige (emekli olacak TSK mensuplarmda buna i\i~kin beyan almacaktlr.) ile
e~lerinin ikamet ettigi yere,
c) Teror eylemlerinin etkisi ve sebebiyle §ehit olan veya yah~amayacak derecede malul olan ya da
malul olup da yah~abi1ir durumda olan kamu g5revlileri ile er ve erb~lann, ogretmen olarak g5rev
yapan e~ ve yocuklan jle anne, baba ve karde~lerinjn yer degi~tirme suretiyle atanma talepleri, bu
durumun i1gili makamlarca belgelendirilmi§ olmast kaydlyla, b~kaca herhangi bir §art aranmakslzm
istedikleri yere,
y) Hayatml b~kasmm yardlm veya baklml olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli oldugu
saghk kurulu raporu ile tespit edilen yocuklan ile karde~leri olanlar, memuriyet mahalli dl~mda resmi
veya Cizel ozel egitim kurumlannda egitim ve llgretim yapacaklarmm Cizel egitim degerlendirme
kuruiu tarafmdan belgelendirilmesi ~artlyJa, soz konusu kurumlarm bulundugu yere,
yer degi§tirme ba§vurusunda bulunabilecektir.
2. Bu kapsamda b~vuruda bulunacak ogretmenlerden;
a) E~i veya yocugunun vefatml gllsterir beige,
b) ~i, yocugu He anne, baba veya karde~lerinden birinin ~ehit ya da malul gazi olduguna dair beIge,
c) Gocugu veya karde§i ozei 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 EGiTiM
MtIDflRLflKLERiNCE YAPILACAK i~ VE i~LEMLER
OgretmenJer yer deg;i~tirme b~vurular!nI, Han ediJen ba~vuru tarihleri arastnda Elektronik B~vuru
Formunu doldurmak suretiyle yapacakttr, Elektronik Ba~vuru Formuna, http://mebbis,meb.gov.tr veya
http://ikgm.meb,gov-tr adreslerinden "kullamcl adl" ve "~ifre" ile ula~tlabi1ecektir.
O~retrnenler,

yer de~i~tjrme ba~vuru!anm yapttktan sonra mazeret durumuna iJi~kin belgelerini onay
iyin kadrolarmtn bulundugu egitim kurumu mtldilrlagfine ibraz etmek zorundadlr. Gtirevli olduklan
iJlilye dt~mda bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im araylanyJa
kadrolartnm bulundugu egitimkurumu mfidilrlilgfine sfiresi iyinde ul~tlracaktlr. SUresi iyinde
ul~tJrllmayan belgelerden 6gretmenler sorumludur.
E~itim

kurumu mudurliikJerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik
ortamda tarandtktan sonra Elektronik Ba~vuru Formunun ylktlSl almarak b~vurular onaylanacaktlr.
Gerekli ~artlan ~lmadl~t tespit edilenlerin b~vurusu reddedilecektir.
Egitim kurumu mudilrlUkleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansttarak onay
iyin ilye ve i1 milli e~itim mUdilrlilgune gtlnderilmesini saglayacakhr.

Ba~vurular; egitim kurumu mOdtlrlUklerince b~vurunun yaptldlgl gUn veya takip eden gUn iyinde; il
ve ilye miIli egitim mildilrlUklerince ise en gey egitim kurumu mildtlrlfigilntin onaymt takip eden gun
iyinde onaylanacaktlr. Son giln yaptlan ba~vurular aym gUniyinde onaylanacakttr.

Onay i~lemlerinin stiresi iyinde tamamlanmasmt takiben

b~vurular

degerlendirmeye ahnacaktlr.

Ogretmenlerin ba§vuru ve onay i§lemlerini internet aractltgtyla takip' etmesi gerekmektedir.
ilIilye mim egitim mOdi1rlukleri, yer degi~tirme i§ ve i~lemleri ile b~vurularm onaylanmasJ ya da
reddedilmesinden gtirevli, yetkili ve sorumludur.
Onay i~lemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldigi gUnlerde egitim kurumu mOdurlUkleri i1e ii/Bye
milti egitim mOdOrluklerince gerekli tedbirler altnarak yeterli saytda personel bulundurulacak ve
b~vurulartn onaylanmasl saglanacaktJr.
Yer degi~tirme b~vurularma i1i~kin tereddUtler oncelikle iI milll egitim mOdOrltlgnnce giderilecek; bu
tereddutler Bakanltga bildirilecektir.

a~amada giderilemeyen

BA~VURU

1.

VE TERCmLER

Ba~vurular

Ba~vurular, mazeretleri sebebiyle gorev yerlerinden ayrllacak ogretmenlerin yenne atama
yaptlabilmesi bak1mmdan, yer degj~tirme takviminde belirtilen tarihler arasmda iki ~amalt olarak
ahnacakttr.

Birinci a~amada, 6gretmenler Elektronik B~vuru Formunu doldurarak mazeret durumuna gore
atanmak istedikleri iI ve ilyeyi seyerek b~vuru formunu onaylatacakttr.
ikinci ~amada. ogretmenlerin atanmak istedikleri il ve i1yede alanlar itibanyla l:igretmen norm
kadrosu bo~ bulunan egitim kurumlan He l5gretmenlerin yer degi~tirmesi sebebiyle bo~almast
muhtemel egitim kurumlarmm Iistesi http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde yaYlmlanacaktlr.

Birinci a~amada ba~vurusu onaylanan 6gretmenler, atanmak istedikleri egitim kurumu kodlanm, tercih
Bnceliklerini dikkate alarak i~aretleyecektir.
Tercih ~amasmda "bo~almasl muhtemel egitim kurumu" olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu bo~almayan egitim kurumlartm tercih eden 5gretmenlerin bu
tercihleri degerlendirmeye ahnmayacaktlr.
ogretmenler b~vuru yapmadan once atamaya esas hizmet puam ve hizmet sUresine ili~kin bilgilerini
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu yeryevede ogretmenler ba~vuru ve atamalarma etki edecek
bilgilerini MEBBtS/Ki~isel Bilgiler ModUlOnden inceleyerek varsa eksik bilgilerini gtincelletmekle
sorumludur.

2. Tercihler
a) iller arasmda

"-...,.;'

Ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu ildeki tUm egitim kurumlan arasmdan en ~ok 40 (1mk) tercihte
bulunabilir. Ba~vuracak ogretmenler, tercihleri dl~mda 4l'inci se~nek olarak it genelinde bo~ kalan
egitim kurumlarmdan birine kura He atanmak isteyip istemediklerini aynca belirtebilecektir. Ancak, 40
egitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci se~enek i~aretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40 l tan az tercih yapanlar He tercih dl~l atanmak istemeyen ogretmenlerin sadece
tercihleri dikkate almacaktlr.
Hizmet puam yetersizligi sebebiyle yer degi~tirmeleri yapllamayan ogretmenler, istemeleri halinde
ayhkslz izin kuJlanabilecektir
b) il i~inde

it i~inde mazeret durumuna bagh yer degi~tirecek ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu yerle~im
yerindeki egitim kurum[an arasmdan en ~ok 40 (kIrk) tercihte bulunabilecektir.
BUy(j~ehir

statiisUndeki iIlerde g6rev yapan ogretmenler, ~lerinin gOrev yaptlklan ilye i1e Adres
KaYlt Sistemine (AKS) kaYlth ikametgahlarmm bulundugu ilyedeki egitim kurumlanm tercih
edebilecektir.
BUytlk~ehir statUsUnde olmayan ilIerde yapllacak yer degi~ikligi i~lemlerinde il merkezleri, ilyeler,
beldeler ve koylerin her biri ayn bir yerle~im yeri olarak degerlendirilecek ve bu yerl~im yerleri
arasmda yer degi§ikligi b8§vurusu yapllabilecektir. Bu yerle~im yerlerinin iyindeki egitim kurumlarl
arasmda yer degi~ikligi yapllmayacaktlr.
B(jyl1k~ehir

beJediyesi statUsOnde oimayan illerde gorev yapan 5gretmenler, yalntzca mazeretlerinin
bulundugu il merkezi (belde ve koyler diihil) ya da i1yedeki (belde ve kliyler diihil) egitim kurumlarml
tercih edebilecektir.
E§leri aym i1~enin koy veya beldelerinde gorev yapan ogretmenler, oncelikJe e~lerinin oldugu yerdeki
egitim kurumlanm tercih edecekler; e~ierinin bulundugu yerde atanabilecekleri herhangi bir egitim
kurumu bulunmamasl halinde ise yakm k6y veya beldelerdeki egitim kurumlanm tercih edebiIecektir.

c) Fen liseleri, sosyaJ bilimler Iiseleri, spor liseleri, giizel sanatlar Iiseleri ve biJim ve san at
merkezleri ligretmenlerinin tercihleri
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bUmn alan Bgretmenieri He spor Iiseieri ve gi1zei sanatlar
liselerinin g6rsel sanatlar, mUzik ve beden egitimi alan ogretmenleri aym tilr egitim kurumlaflOl tercih
edebilecekleri gibi diger egitim kurumlarml da tercih edebilecektir.

Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha once atanml~ olup bu gorevlerinden aynlanlar
ayrlldlklan tarihten itibaren aradan be~ ylldan fazla sUre ge¥memi~ olmasl ~artlyla bu egitim
kurumlarml tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve gilzel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlarmda g5revli g5rse\ sanatlar, milzik ve
bed en egitirni alan 6gretrnenJerinden daha 5nce iJgili mevzuatma gore spor liseled ile giizel sanatlar
Hselerine .atanml~ olanlar, aynldlklarl tarihten itibaren aradan be~ Ylldan fazla sUre geyrnerni~ olmasl
~artlyla bu egitirn kurumlaTlfll tercih edebilecektir.

YER DEGt$TtRMELER VE TEBLtGAT
Yer degi~tirmeler, ogretmenlerin tercihleri dikkate ahnarak hizrnet puam ilstUnlllgtine gore
yapllacaktlr. Sonuc;:lar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yaymlanacaktlr. Yer degi~tirmesi yaptJan
5gretmenlerin tebligat, ayrtlma ve ba~lama i~lemleri Yer Degi~tirme Takviminde belirtilen stireler
ic;:inde tamarnlanacaktlf.
Aylklamalarda yer almayan hususlarda Milli Egitim BakanlIgl <Jgretmen Atama ve Yer Degi~tirme
Yonetmeligi ile Devlet Memurlanmn Yer Degi~tirrne Suretiyle Atanmalarma tJi~kin Yonetmeliginin
ilgiJi htikUmleri esas almacaktlr.

YER DEGi$TiRME TAKViMi
Ba~vurularlD

Birinci A~ama
Kabul Edilmesi ve Onay Siireci

: 2-8 OCAK 2018

ikinci A~ama
Tercihlerin Yaptlmasl ve Onay Siireci

: 11-17 OCAK 20 J 8

Atamalar

: 19 OCAK 2018

Tebligat ve iJi~ik Kesme i~lemleri

: 22 OCAK 2018'den itibaren
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