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ORDU V ALiLi6i . 

tl Milll Egitim MiidiirIiigii! 

23.02.2021 

Konu : 11 ttyi Mazerete Bagh 
Y er Degi~tirmeler 

SaYl : E-76101267-903.02.01-21152954 

........................ KA YMAKAMLIPINA 
(iIye Milli Egitim MUdurIiigh) 

i 
ilgi : a) Milll Egitim BakanhglOgretmen Atama ve Yer Degi~tinPe yonetmeligi. 

b) Mim Egitim Bakanhgl (Personel Gene! MiidiirliigU)'nm !16/02/2021 tarihIi v 20779962 sayIll 
yazlsl. 

c) Milli Egitim BakanlIgl (Personel Genel Miidiirliigii)'nm 28/0112019 tarihli v 1933392 saYlh 
!yazlsl. 

Bilindigi iizere Bakanhglmlza bagh egitim kurumlarmda gorev yapan kad olu ogretmenlerin 
mazerete bagh il iyi ve iller araSl yer degi~ikIikleri, ilgi (a) Yone~elik hiikiimleri do ~ ultusunda yanYII 
ve yaz tatillerinde, ilan edilen mUnhal kadrolar He muhfemel bo~alacak adrolar iizerinden 
BakanhguTIlzca geryekle~tirilmektedir. : 

Bakanhglmlz Personel Genel Miidiirliigiiniin ilgi (b) yazlslpda; mazerete bagh larak i1 iyi ve iller 
araSl yer degi~ikligi talebinde bulunan ogretmenlerden bir klsmlllm talebinin kar~Il amadlgl, maze rete 
bagh atama donemlerinde it iyinde mazerete bagh yer degi$ikligi talebi kar~lI namayan kadrolu 
ogretmenlerin yer degi~ikligi i~lemlerinin, egitim kurumIannda ~lanlar itibariyle 01 ~an ihtiyatylar goz 
oniinde bulundurularak ve egitim ogretim faaliyetlerini aksatmay~cak ~ekilde valilikl rce yapIlabilecegi 
belirtilmektedir. I, 

Bu baglamda; 2021 yIll yanyll tatili mazerete bagh atalna doneminde rna erete bagh olarak 
birinci a~ama ba~vurusunu 4-8 Ocak 2021 tarihIeri arasmda yaptPl~ olup ba~vurusu onaylanan kadrolu 
ogretmenlerden atamaSl yapl1amaml~ olanlar ile birinci a~ama ba~vurusunun son iinii 8 Ocak 2021 
tarihinden itibaren ilgi (a) Yonetmelik hiikiimlerine gore geyerli tnazereti olu~an kad olu ogretmenlerin, 
i!gi (a) Yonetmelik hiikiimleri ve ilgi (c) yazl dogrultusunda ntazerete bagh olar k il i~inde atama 
ba~vurulan almacaktu. ---

Bu yertyevede aile birligi mazeretine bagJt olarak ba~vurud~ bulunacak ogretme ler; 
.. f 

a) Oncelikle e~inin gorev yaptIgI ilyede, bunun miimkiin Qlmamasl halinde ik met edilen ilyede, 
bunun da miimkiin olmamasl ve ogretmenin istem~si halind~ ikamet adresine aha kolay ula~lm 
sag!anabilen ilyede bulunan egitim kurumlarma, i 

b) Her ikisi de ogretmen olan e~lerin, bu boliimiin "a" ma~desi kapsammda y r degi~ikliklerinin 
miimkiin olmamasl durumunda ve e~lerin de istemesi halinde, hed iki e~in de alanlan da ihtiyay bulunan 
farkh ilyedeki egitim kurumlarma, I 

yer degi~tirmek iizere ba~vuruda bulunabileceklerdir. . 
j 

Ancak; aile birligi mazeretine bagh olarak yer degi~ikligi ~alebinde bulunac ogretmenierin, bu 
bOliimiin "a" ve lib" maddelerinde belirtilen onceliklere gore ter4ih yapmalan gere ektedir. Ornegin, 
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aile birligi mazeretine bagh olarak yer degi,;;ikligi talebinde buh~nacak ogretmenler e~lerinin i(ah~tlgl 
ili(edeki egitim kurumlannda alanlannda ihtiyai( olmasl halinde ~e hizmet puam iti ariyle soz konusu 
egitim kurumlarmdan birine atanabiliyor olmasl durumunda, bu e~itim kurumlanm te cih etmeden diger 
ili(elerdeki egitim kurumlanm tercih edemeyeceklerdir. Tercih et~eleri halinde ise b tercihleri dikkate 
ahnmayacaktlf . 

Her ikisi de ogretmen olan e~lerden alanlannda ihtiy~y olmadlgl iyin v ya hizmet puam 
yetersizliginden bu bolilmtin "a" maddesine gore atamaSI yapIla$ayacak olanlar, e~1 rden birinin 2021 
YIh yanYIl tatili mazerete bagh atama doneminde ba~vuru yap~111~ olmasl kaydlyl , gorev yaptlklan 
ili(elerden farklt bir ilyeye bu boltimtin "bf! maddesine gqre birlikte atanm k tizere b~vuru 
yapabileceklerdir. . 

Ba~vuru ~artlarma i1i~kin diger hususlarda, BakanhglmIz~n "2021 Yanyzl To tili Dgretmenlerin 
Aile Birligi, Sagbk, Can Gilvenligi Mazeretleri ve Engellilik D¥rumu ile Diger M denlere Bagb Yer 
Degi#kligi Duyurusu" nun "Aile Birligi, Saghk, Can Gtivenligi !Mazeretleri ve En ellilik Durumu ile 
Diger Nedenlere Bagh Yer Degi~ikligi" ba~hklan altmdaki ai(lkla~alar esas almacaktl . 

Atamalar hizmet puam tisttinlilgtine gore yapllacaktIr. l 

Bu baglamda; duyuru yazlmlz dogrultusunda mazeretel (aile birligi, sagl k, can gtivenligi, 
engellilik durumu ve diger nedenler) bagh olarak il ii(indej yer degi~ikligi ta ebinde bulunacak 
ogretmenlerin, ekte omegi gonderilen Ba~vuru/Tercih Formu kljlllamlarak en fazla 20 (yirmi) egitim 
kurumu tercihi yapmak suretiyle 25 ~ubat 2021-05 Mart 2021 ta~hleri arasmda ba~v rulanm yapmalan 
gerekmektedir. Ba~vuruda bulunacak ogretmenler, Ba~vurU/TerciIi Formu ile birlikte i gili diger belgeleri 
kadrolarmm bulundugu egitim kurumlarma (mtistakil mtidtirltigui bulunmayan egiti kurumlan ile ili(e 
mi1li egitim mtidtirltikleri emrinde gorev yapan ogretmenler belge~erini ili(e mill! egit m mtidtirltiklerine) 
teslim edeceklerdir. ' 

Egitim kurumu mtidtirltikleri ve ilye milli egitim mtidtirltikleri, ba~vuru belgele ini kontrol ettikten 
sonra gerekli ~artlan ta~lyan ogretmenlerin onayh ba~vuru belg~lerini, 10 Mart 20 1 <;ar~amba gtinti 
mesai bitimine kadar DYS tizerinden II Milli Egitim Mtidtirlilgtine!gondereceklerdir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

iMehmet Fatih V A GELOGLU 

Vali a. 
II Mill1 Egitim Mtidtirti 

Ek: 

1- ilgi (b) ve (c) Yazl (3 sayfa) 

2- Ba~vuru/Tercih Formu Omegi (1 sayfa) 

3- Ogretmen ihtiyay Listesi (9 sayfa) 

Dagltlm: 

19 ili(e Kaymakamhgma 

(jli(e Milli Egitim Mtidtirltigti) 

il Milli Eggitim Mtidtirlilgti 

(Hizmet Birimlerine) 
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T.C. ; 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

j 

Personel Genel Mtidtirltigti ! 

SaYl : E-68898891-903.02.01-20779962 16.02.2021 

Konu : il ic;i Mazerete Bagh 

Y er Degi~tirmeler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : Personel Genel Mtidtirltigtintin 28.01.2019 tarihli ve 68898~91-903.02.01-E.l933392 saYlh yazlSl. 

Bakanhglmlza bagh egitim kurumlannda gorev yapan ka~rolu ogretmenlerin 2021 yanYll tatili 
maze rete bagh it iC;i ve iller araSl yer degi~tirme i~lemleri, 17/0LJ.I2015 tarihli ve 29329 saYlh Resmi 
Gazete'de yaYlmlanan MillY Egitim BakanlIgl Ogretmen Atarha ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi 
hilkilmleri ile 2021 YanYll Tatili Ogretmenlerin Aile Birligi, S~ghk, Can Gilvenligi Mazeretleri ve 
Engellilik Durumu He Diger Nedenlere Bagh Yer Degi~tirme Drtyurusu dogrultusunda 29 Ocak 2021 
tarihinde sonuc;landmlml~tlr. . 

Bu kapsamda iI ic;inde mazerete bagh olarak yer idegi~tirmeleri yapllamayan kadrolu 
ogretmenlerin; iliniz egitim kurumlarmda alanlar itibanyla olu~art ihtiyac;lar dikkate almarak egitim ve 
ogretim faaliyetlerini aksatmayacak ~ekilde yapilacak duyuru gerc;evesinde tercih ve hizmet puam 
ilstilnltigilne gore il ic;inde yer degi~tirme i~lemleri ilgi yazlmlz ~le yapllan aC;lklamalar dogrultusunda 
valiliklerce gerc;ekle~tirilebilecektir. . 

Bilgilerini ve geregini rica ederim. 

OmeriNAN 
Bakan a. 

Genel Mtidtir 

DagltIm: 
81 iI Valiligine 
(il Milli Egitim Mildilrlilkleri) 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Personel Gene! MUdUrIUgU 


Sayt : 68898891-903.02.01-E.1933392 28.01.2019 

Konu : il ir;i Mazerete Baglt 
Y er Degi~tirmeler 

DAGITIM YERLERiNE 

! 

Bilindigi Uzere Bakanhgtmlza bagh egitim kurumlan~da gorev yapan kadrolu 
ogretmenierin maze rete bagh il ir;i ve iller araSl yer degi~tirme i~l~mleri, 17/0412015 tarihli ve 
29329 sayth Resm'i Gazete'de yaytmlanan Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer 
Degi~tirme Yonetmeligi hUkUmleri dogrultusunda Bakanhg~mlzca yapIlan duyurular 
s:ers:evesinde yanytl ve yaz tatillerinde alanlar bazmda ilan edilep mUnhal norm kadrolar ve 
muhtemel bo~alacak norm kadrolar Uzerinden gerr;ekle~tirilmekte~ir. 

Yapllan bu atama i~lemJeri mUnhal ve muhtemel bo~alac~k ogretmen norm kadrolan 
Uzerinden gers:ekle~tiginden, ba~vuruda bulunan ogretmenJerimizip tamammm mazerete bagh 
yer degi~tirme istekleri kar~tlanamamaktadlr. i 

Bu r;ers:evede, mazeret atama donemlerinde il is:inde imazerete bagh olarak yer 
degi~tirmeleri yapllamayan kadrolu ogretmenlerin iliniz egitim kutumlannda alanlar itibanyla 

.! 

olu~an ihtiyas:lar dikkate almarak egitim ve ogretim faaliyetl~rini aksatmayacak ~ekilde 
yapllacak duyuru s:ergevesinde tercih ve hizmet puam UstUnlilgUne gore il iyinde yer 
degi~tjrme i~lemleri valiliklerce gergekle~tirilebilecektir. ; 

1 

Bu kapsamda yaptlacak mazerete bagh yer degi~tirme !i~lemlerinden aile birligine 
bagh yer degi~tirmelerde, 

I-BUyUk~ehjr StatUsUndeki illerde: 

a) Ogretmenler; oncelikle e~inin gorev yaptlgl ilr;ede, I

1 

bunun mUmkUn olmamast 

durumunda ikamet edilen i1gede, bunun da mUmkUn olmam~sl ve ogretmenin istemesi 
halinde ikamet adresine daha kolay ula~lm saglanabilen ilgede bulunan egitim kurumlanna, 

b) Her ikisi de ogretmen olan e~lerin bu bolilmUn "3;" maddesi kapsammda yer 
degi~ikliklerinin mUmkUn olmamast durumunda ve e~lerin de is~emeleri halinde, her iki e~in 
de alanlarmda ogretmen ihtiyacmm oldugu farkh bir ilyede bulur\an egitim kurumlanna, 

2- BUyUk~ehir StatUsUnde Olmayan tllerde: , 
a) E~leriyle farkh ilyelerde gorev yapan ogretmenler; ~~inin gorev yapttgl ilyede, 

bunun mUmkUn olmamasl durumunda ikamet adresinin bulundugu veya ikamet adresine daha 
kolay ula~lm saglanabilen ilyede bulunan egitim kurumlarma, : 

b) E~leriyle aym i1gede gorev yapan ancak aile birligi m~zereti bulunan ogretmenler; 
e~mm gorev yaptlgl yerde bulunan egitim kurumlarmdan ba~lamak Uzere buraya yakm 
yerle~im yerinde, bunun mUmkUn olmamasl durumunda ikamdt adresinin bulundugu veya 
ikamet adresine daha kolay ula~lm saglanabilen ilgede bulunan e~itim kurumlanna, 

, 
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c) Her ikisi de ogretmen olan e9lerin bu bollimlin "a" v~ "b" maddeleri kapsammda 
yer degi~ikliklerinin mlimklin olmamasl durumunda ve e~lerin de istemeleri halinde, her iki 

! 

e~in de alanlannda ogretmen ihtiyacmm oldugu farkh bir ilyellielde/koyde bulunan egitim 
kurumlanna 

yer degi~tirmek lizere ba~vuruda bulunabilecektir. 
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ziya SEL<;UK 
Bakan 

DagltIm: 

81 il Valiligine 

(il Milli Egitim Mlidtirllikleri) 
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