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OGRETMENLERiN 2017 EYLUL iL iL<;i AiLE BiRLiGi, SAGLIK, CAN GUvENLiGi 

MAZERETLERi VE ENGELLiLiK DURUMU iLE DiGER NEDENLERE BAGLI YER 


DEGi~TiRME DUYURUSU 


BakanhgllUlza bagh egitim kurumlannda gorevli kadrolu ogretmenlerin il i~i aile birligi, saghk, can 
gtivenligi mazeretleri veya engellilik durumu ile diger nedenlere bagh yer degi~iklikleri, Mim Egitim 
Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi ile Devlet Memurlarmm Yer Degi~tirme 
Suretiyle Atanmalanna tli~kin Yonetmelik hiiktimleri dogrultusunda a~ai?;lda belirtildigi ~ekilde 
yapllacaktJr. 

GENEL A<;IKLAMALAR 

1. 652 saYlh Milli Egitim Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Htikmtinde 
Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu flkrasl kapsamll1daki egitim kurumlan, bilim sanat 
merkezleri ile halk egitim merkezlerihariy olmak tizere alanlar itibanyla norm kadro a~lgl bulunan 
egitim kurumlannm tamaml, Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde ilan edilerek 
ogretmenlerin tercihlerine ayllacak ve yer degi~tirmeIer bilgisayar ortam111da hizmet puam tisttinltigii 
gore yapIlacaktlr. Hizmet puanlann111 hesabmda ise yer degi~tirme ba~vurulanmn son gtinti esas 
ahnacaktlr. . 

2. Saghk durumu veya can giivenligi mazereti ile engeUilik durul11una veya diger nedenlere bagiJ 
olarak yer degi~tirl11e ba~vurusunda bulunan ve ba~vurusu uygun goriilen ogretmenlerin talebi halinde, 
e~leri de yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. 

3. Ba~vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgl11.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBis Mazeret 
Durumuna Bagh Yer Degi~tirl11e Ba~vuru Forl11u doldurularak yapJ\acak ve belgeler egitim kurumu 
l11tidiIrliigtine teslim edilecektir. Ba~vuru forum egitil11kurul11u l11iidlirlUgtince onaylanacak ve bir 
ornegi ogretmene verilecektir. 

4. Ogretmenler, ba~vuru formunun ger~ege uygun~ekilde doldurulmasmdan sorumludur. Ba~vurular 
onaylanmadan once egitim kurwnu yoneticiliklerinden belgeye dayah bilgidiIzeltme talebinde 
bulunulabilecektir. Ba~vuru stiresi i~inde bilgi dtizeltme talebinde bulunanlardan onay a~amas111daki 
ba~vurulan reddedilerek, onaylanml~ ba~vurular ise iptal edilerek ogretmenlerin yeniden ba~vuru 
yapmalan saglanacaktlr. 

5. Ogretmenler, ba~vuru siIi'esi iyinde, gore vii oldugu egitim kurwnuna ya da kadrosunun bulundugu 
il/il~e mill! egitil11 l11iIdfulUgiIne dilek~e vermek suretiyle yer degi~tirme ba~vurusundan 
vazge~ebilecektir. Bu durumda ogretmenlerin ba~vurulan elektronik ortamda da iptal edilecektir. 

6. Ogretmenlerit;l ~ahsen ba~vuru yapmalan esas olmakla birlikte, gorevli olduklan il/il~e dl~mda 
bulunan.ogretmenler, ibraz edilecek belgeleri e~posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im ara~lanyla 
kadrolarmm bulundugu egitim kurumu mUdtirltigtine stiresi i~inde ula~t\rarak b~vurulanmn 

onaylanmaSll1l isteyebilecektir.. Yoneticiler. bu ba~vurulan stiresi i~inde elektronik ortamda 
onaylayarak formun ~lkt1s1m goreve ba~laalklannda ogretmenlereimzalattlracaktlf. 

7. Mtistakil miIdiirlUgti bulunmayan egitim kurumlannda gorevli ogretmenler ile kadrolarl il/il~e milli 
egitim l11iidiirlliklerinde bulunan ogretmenler, baFUl'uianm kadrolannm bulundugu il/il~e milli egitim 
mUdiirlLiklerine yapacaktIr. 

8. Yurt dl~mda gorevlendirilenler ile ayhkslz izinli olan ogretmenlerden yurt dl~l gorev stirelerinin 
veya izinlerinin 30 Eyliil 2017 tarihine kadar sona erecegini belgelendirenler, diger ~artlan da 
ta~1l11alankaydlyla yer degi~tirme ba~vurusurida bulunabilecektir. Bu kapsamda yer degi~ikligi 
yapIlanlardal1 en ge~ 30 Eyliil2017 tarihine kadar gorevil1e ba~lamayanlann atamalan iptal edilecektir. 
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9. Ba~vurular tercihleri de dahil tek a~amada almacak; slraslyla egitill1 kurumu, il~e ve il milli egitill1 
mUdtirlUklerince onaylanacaktlr. 

10. Elektronik Ba~vuru Formu dl~mda bir belgeyle veya posta yoluyla yapllan ba~vurular; gerekli 
~artlan ta~lUlayan ba~vurular; ger~ege aykm bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun bi~imde 
i~aretlenmeden yaptlan ba~vurular ile Elektronik Ba~vuru Fonnu ~lktlsl imzalanmadan ve 
onaylanmadan yapllan ba~vurular ge~ersiz saYllacak; ge~ersiz ba~vurulara dayah yer degi~tinneler 
iptal edilecektir. 

11. Yer degi~tirme sUrecinde yapllan i~lemlerle ilgili olarak ger~ege aykm beyanda bulunan 
ogretmenier ile gerekli kontrolleri yap11ladan bu ba~vurulan onaylayan sorumlular hakklnda yasal 
i~lem yapdacaktlr. 

12. Yer degi~tinne stirecinde ihtiya~ duyulana~lklamalar Bakanhgm http://ikgm.meb.gov.trinternet 
adresinden aynca duyuruiacaktir. 

13- 2017 YIh yer degi~tirme donell1inde il i9inde yer degi~tiren ogret11lenler sonradan 11lazereti 
olu~aniar hari~ aynldlklarl il~eye mazeret dummuna bagh olarak yer degi~tirme isteginde 
buluna11layacaktlf. 

SAGLIK MAZERETiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

Ogretmenlerden; 

a) Kendisi, e~i veya ~ocuklarmm, 


b) Anne, baba veya yargi kararlyla vasi tayinedildigi karde~lerinden birisinin, 


hastahfpnm ogret11lenin gorev yaptlgl yerde tedavisinin mumkUn olmadlgl veya mevcut gorev yerinin 
soz konusu ki~ilerin saghk durumunu tehlikeye dti~Urecegini resmi veya ozel saghk kurum ve 
kurulu~lanndan alacaklan saghk kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi cblmak istedigi ilgedeki egitim 
kuru11l1anna atanmak tizere yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. 

Aynca, anne, baba veya yargl karanyla vasi tayinedildigi karde~lerinden birisi i~in resml veya ozel 
saghk kuru11l ve kurulu~lanndan alman saghk kurulu raporlannda "Ba~kasmll1 gti~ ve yardlml 
olmakslzm hayatmt 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 reS11l1 veya ozel saghk kllru11l ve kllrulu~lanndan son alt! ay i~inde alman 

yukanda a~lklanan11l11htevayallygun saghk kurulll raporll, 

b) Karde~ine vasi tayin edilenlerden 11lahke11le karan. 


E~, anne, baba, ~ocuk ve karde~ i~in veya vasi tayini sebebiyle ahl11ll1~ saghk kurulu raporlan ile 
yapdan ba~vl1rularda onay makamlan, aile klitUgilne i~lenmi~ ki~isel bllgilerin ozetlerini gosterir 
vllkuath nUfus kaYlt ornegini elektronik orta11lda temin ederek kontrol edecektir. 

AiLE BiRLiGi MAZERETiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

1. Ogretmenierden e~leri; 

a) 657 saYlhDeviet Memurlarl Kanununun 4/A ve 41B 11laddeleri kapsamll1da, 
b) Sosyal GUvenlik Kurumuna bagh, 
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e) 506 sayIlI Kanunun geyici 20 nci maddesine gore bankalar iyin kurulmu~ ozel emeklilik sandlgllla 

tabi, 

y) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~lannda, 


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

e) Milletvekili, belediye ba~kalll, muhtar ve noter olarak, 


yah~anlar ile ~aglda 2 nei maddede belirtilenlerin e~leri, e~lerinin gorev yaptlgl ilyeye yer degi~tim1e 


b~vurusunda bulunabileeektir. 


2. Milletvekili, belediye ba~ka111, muhtar, noter, 2451 saYlh Bakanhklar ve Bagh Kurulu~larda Atama 
Usuliine ili~kin Kanuna ekli I ve II saYlh cetvellerde belirtilen gorevlerde bulunanlar, 926 saYlh TUrk 
Silahlt Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 saydl YUksekogretim Kanunu, 2802 saYllt Hakimler ve 
Savellar Kanunu, 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunu kapsamlllda yah~anlar (657 sayIll Kanunun 41B 
ve 4/C maddeleri kapsamlllda sozle~meli personel statiisiinde yah~anlar dilhil); 399 saylll KHK 
kapsammda yah~anlar; ozel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kurulu~lannda yah~anlar ile kamu 
kurum ve kurullJ~lannda sUrekli i~l(i olarak yah~anlardan, e~lerinin I(ah~makta oldugu 
kurum/kurulu~tan ahnacak gorev yeri belgesi (Ba~vurulan111n son gUnU itibanyla ba~ka bir ilyeye 
atamasmm yaptldlg1111 belgelendiren kamu kurum ve kurulu~larlllda I(ah~anlann, gorev yeri belgesi 
aranmadan sadece atama kararlan yeterli kabul edilecektir), 

5510 say1l1 Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasl Kanununun 4 UneU maddesinin (a) ve (b) 
bentleri kapsamlllda kamu kurum ve kurulu~larl dl~lllda sigortalt olarak yah~anlardan; 

a) E~lerinin yah~makta oldugu i~yerinden ahnaeak gorevyeri belges!, 
b) Bagh bulunduklarl vergi dairesinden veya ilgili meslek kurulu~undanallllacak i~yerinin faaliyette 
oldugunu gosterir beIge, 
e) Birinei a~ama ba~vurulanrun son gUnU itibanyla son iki ytlhk sUre zarflllda e11 az 360 gUn sigortah 
hizmeti oldugunu ve sigortahhgllllll Mien devam ettigini gosterir beige, 
I() idare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte Lilke genelinde faaliyet gosteren ~irketlerin ~irket 
merkezi dl~mda yab~anlanrun ogretmen e~lerinde11; aynea, atanmak istedikleri yerde e~lerinin 
i~yerini11 1aal olduguna d~ir anonim ~irketler il(i11 kendi i~yerlerinden, diger ~irketler iyi11 ise yah~tlklan 
ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kurulu~undan alaeaklan beIge istenecektir. 

Aile Birligi Mazeretine Bagh Yer Degi~tinnelerde Dikkate Almacak Diger Hususlar 

1. Devlet memurlugu ve ogretmenlikte veya sadece birinde adayhklarl kaldlfllmaml~ olanlardan 
atandlklarl yerde 30 Eyltil 2017 tarihi itibarlyla bir Yllhk yah~ma sUresini doldunnu~ durumda olanlar, 
aile birligi mazeretine bagh olarak ba~vuruda bulunabilece.ktir. 

2. Ogretmenlikte adayhgl kaldmlml~ olup ilk atama veya yeniden atama ve kurumlar araSI yeniden 
atama yoluyla ogretmenlige atananlardan atandlklan yerde 30 EylUl 2017 tarihi itibanyla en az bir 
ytlhk I(ah~ma stiresini <iloldurmu~ durumda olanlar, aile bir!igi mazeretine bagh olarak ba~vuruda 
bul unabi I eeektir. 

3. E~i askerde olan ogretmenler, e~inin kamu person eli olarak gorev yaptlgl yere yer degi~tirme 
isteginde bul unabilecektk. 

4. 360 gtin sigortahhk ~tiresinin hesabmda, 5510 saylh Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasl 
Kanununun 4 tineti maddesi kapsammda gel(en hizmet stirelerinin tamaml birlikte degerlendirilecektir. 

5. E~leri sigortah olarak yah~anogretmenlerin yerdegi~ikligi b~vurulannda, borylantlmak kaydlyla 
askerlikte geyen stireler ile tieretsiz dogum veya anahk izni stirelerinde geyen siireler de sigortah 
olarak geyirilen siireler kapsammda degerlendirilecektir. 
6. Ogretmenlerden; . . 



a) Kendileri veya e~leri yurt dl~mda gorevli olanlar, 

b) E~leri geyici gorevli olanlar, 

c) E~leri istege bagIl sigortah 0 lanlar, 


yer deg;i~tirme ba~vurusunda bulunamayacaktlr. 

CAN GUVENLiGi MAZERETiNE BAGLI YER DEGi~TiRMELER 

Ogretmenlerden; 

a) Kendisinin, e~inin veya bakmakla yilkiimW oldugu yocuklanndan birinin gorev yaptlgl yerde 
kalmasmm can gUvenligini tehdit altmda buakacagml, adli veya mtilki idare makamlanndan ahnacak 
belgeyle belgelendirenler, 
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 saylh Ailenin Korunmasl ve Kadma Kar~l $iddetin 6nlenmesine Dair 
Kanunun 4 ilncil maddesinin birinci flkrasmm (a) bendi uyarmca haklannda adli makamlarca i~yerinin 
degi~tirilmesine iH~kin koruyucu tedbir karan almanlar, 

can gilvenligi mazeretine bagh olarak yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. 

ENGELLiLiK DURUMUNA BAGLI YER DEGiSTiRMELER 

Ogretmenlerden; 

a) Kendisinin en az yUzde kuk oranmda engelli oldugunu, 

b) E~i, bakmakla yUkiimlil oldugu yocugu, annesi veya babasmm aglr engelli oldugunu, 


ilgili mevzuatma gore alman saghk kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer degi~tirme 


ba~vurusunda bulunabilecektir. 


Ba~vuruyu onaylayanlar, saghk kurulu raporlan ile aile kiltilgilne i~lenmi~ ki~isel bilgilerin ozetlerini 

gosterir vukuath nUfus kaYlt ornegini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir. 


DiGER NEDENLERE BAGLI YER DEGiSTiRMELER 

1. Ogretmenlerden; 

a) E~i veya yocugu olenler, e~ veyayocuklaruun OIilm tarihinden itibaren bir Yll iyinde istedikleri yere, 
b) Teror eylemlerinin etkisi ve sebebiyle ~ehit olan veya yah~amayacak derecede malul olan ya da 
malul olup da yah~abilir dUflllnda olan kamu gorevlileri He er ve erba~larm, ogretmen olarak gorev 
yapan e~ ve yocuklan i1e anne, baba ve karde~lerinin yet degi~tirme suretiyle atanma talepleri, bu 
durumun ilgili makamlarca belgelendirilmi~ olmasl kaydlyla, ba~kaca herhangi bir ~art aranl11akSlZ1l1 
istedikleri yere, 
c) HayatIm ba~kasmm yard1l11 veya bal(ll111 oll11adan devam ettirel11eyecek derecede engelli oldugu 
saghk kurulu raporu He tespit edilen yocuklan ile kardesleri olanlar, l11el11uriyet l11ahalli dl~mda resml 
veya ozel ozel egitil11 kurumlannda egitil11 ve ogretil11 yapacaklanmn ozel egitil11 degerlendirl11e 
kurulu tarafllldan belgelendirilmesi ~artlyla, soz konusu kurumlann bulundugu yere, 

yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. 

Z. Bu kapsamda ba~vuruda bulunacak ogretl11enlerden; 

a) E~i veya yocugunun vefatlm gosterir beIge, . 

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

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

degerlendinne kurulunca verilen beIge istenecektir. 




YER DEGir;;TiRMELERDE OGRETMEN, EGiTiM KURUMU, iL(:E VE iL MiLL! EGiTiM 
MUDURLUKLERiNCE Y APILACAK ir;; VE ir;;LEMLER 

Ogretmenler yer degi~tirme ba~vurulanm, ilan edilen ba~vuru tarihleri arasmda Elektronik Ba~vuru 
Formunu doldurmak suretiyle yapacaktlr. Elektronik BaFuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya 
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullamcl adl" ve "~ifre" ile ula~llabilecektir. % 

Ogretmenler, yer degi~tirme ba~vurulanm yaptlktan sonra mazeret durumuna i1i~kin belgelerini onay 
i~in kadrolanmn bulundugu egitim kurumu mtidtirltigtine ibraz etmek zorundadlr. Gorevli olduklan 
il/il~e dll)mda bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e~posta, telefon, faks gibi uygun ileti~im ara~lanyla 
kadrolanllln bulundugu egitim kurumu mtidtirltigune stiresi i~inde ula~tlracaktlr. Stiresi i~inde 
ula~tlfllmayan belgelerden ogretmenler sorumludur. 

Egitim kurumu mtidtirlUklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik 
ortamda tarandlktan sonra Elektronik Ba~vuru Formunun ~lktlSl almarak ba~vurular onaylanacaktIr. 
Gerekli ~artlan ta~lmadlgl tespit edilenlerin ba~vurusu reddedilecektir. . 

Egitim kurumu 111tidlirltikleri, mazeret durU111u belgelerini elektronik ortamda siste111e yansltarak onay 
i~in il~eve il mim egitim mUdUrltigtine gonderilmesini saglayacaktlr. 

B~vurular; egitim kurumu mUdUrlUklerince b~vurunun yaplldlgl gtin i~inde; il ve il~e mill! egitim 
mUdurltikleriise egitim kurumu mUdUrlUgunUn onayml mUteakip aylll gUn i~inde onaylanacakttr. 

Onay i~lemlerinin sUresi i~inde tamamianmasllll takiben ba~vurular degerlendirmeye almacaktlr. 

Ogretmenlerin ba~vuru ve onay i~lemlerini internet araclhglyla takip etmesi gerekmektedir. 

iJ/il~e milli egitim mtidtirlUkleri, yer degi~tirme i~ ve 
reddedilmesinden gorevli, yetkili ve soru111ludur. 

i~lemleri ile ba~vurulann onaylanmasl ya da 

Onay i~lemlerinin hafta sonu tatillerine denkgeldigi 16 Eyltil 2017 Cumartesigilnli i~in egitim 
kurumu mtidlirlUkleri ile illi1~e milli egitim mlidlirlliklerince gerekli tedbirler ahnarak yeterli saYlda 
personel bulundurulacak ve baFurulann onaylanmasl saglanacaktlr. 

Yer degi~tirme ba~vurularma ili~kin tereddlitler oncelikle il mill! egitim mlidtirlliglince giderilecek; bu 
a~amada giderilemeyen tereddlitler Bakanhga bildirilecektir. 

BAr;;VURU VE TERCiHLER 

1. Ba~vuru ve tercihler '. 

Ba~vurular, tek a~amada ahnacaktlr. Ogretmenlerin atal1l11ak istedikleri il<;ede alanlar itibanyla 
ogretmen norm kadrosu bo~ bulunan egitim kurumlan http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinde 
yaYllnlanacaktlr. Ogretmenler . atanmak istedikleri egitim kurumu kodlanm, tercih onceliklerini 
dikkate alarak i~aret1eyecektir. 

il i<;inde mazeret durumuna bagh yer degi~tirecek ogretmenler, mazeretlerinin bulundugu yerle~im 
yerindeki egitim kurumlan arasmdanen ~ok 40 (kIrk) tercihte bulunabilecektir. 

Bliytik~ehir statUsUndeki illerde gorev yapan ogretmenler, e~lerinin gorev yaptlklan il~e ile Adres 
KaYlt Sistemine (AKS) kaYlth ikametgahlarlllln bulundugu i1<;edeki egitim kurumlarml tercih 
edebilecektir. 



Btiytik§ehir statiisUnde olmayan illerde yapllacak yer degi§ikligi i§lemlerinde il merkezleri, ilyeler, 
beldeler ve koylerin her biri ayn bir yerle~im yeri olarak degerlendirilecek ve bu yerle§im yerleri 
arasmda yer degi~ikligi b~vurusu yapllabilecektir. Bu yerle~im yerlerinin iyindeki egitim kurumlarl 
araslOda yer degi~ikligi yaplhnayacaktlr. 

Buyiik§ehir belediyesi statiistinde olmayan illerde gorev yapan ogretmenler, yalmzca mazeretlerinin 
bulundugu i1 merkezi (belde ve koyler dahil) ya da il'(edeki (belde ve koyler diihil) egitim kurumlarml 
tercih edebilecektir. 

E§leri aym il'(enin 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 kurumlanm tercih edebilecektir. 

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bUttin alan ogretmenleri ile spor liseleri ve gUzel sanatIar 
Iise1erinin gorsel sanatlar, mUzik ve beden egitimi alan ogretmenleri aym Wr egitim kurumlaflm tercih 
edebilecekleri gibi diger egitim kurumlafln1 da tercih edebilecektir. 

Fen Liseleri He Sosyal Bilimler Liselerine daha once atanml~ olup bu gorevlerinden aynlanlar 
aynldlklan tarihten itibaren aradan be~ ylldan fazla sUre ge'(memi~ olmasl ~artIyla bu egitim 
kurumlarlm tercih edebilecektir. 

Spor liseleri ve gUzel sanatlar liseleri dl~mdaki egitim kurumlaflnda gorevli gorsel sanatlar, mUzik ve 
beden egitimi alan ogretmenleril1del1 daha once ilgili mevzuatma gore spor liseleri ile gtizel sanatlar 
liseleril1e atanml~ olanlar, aynidiidan tarihtel1 itibarel1 aradan be§ ylldal1 fazla sUre ge'(memi~ olmasl 
~art]yla bu egitim kurumlanm tercih edebilecektir. 

YER DEGiSTiRMELER VE TEBLiGAT 

Y er degi~tinneler, ogretmenleril1 tercihleri dikkate ahnarak hizmet puan] Ustiinltigtine gore 
yapllacaktJr. Sonu'(lar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yaymlanacaktlr. Yer degi~tirmesi yapIlan 
ogretmenleril1 tebligat ve aynlma i~lemleri Yer Degi§tirme Takviminde belirtilen sUreler i,(inde 
tamamlanacaktlr. 

Aylklamalarda yer almayan hususlarda Milll Egitim Bakanltgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme 
Yonetmeligi He Devlet Memurlar10111 Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Yonetmeliginin 
ilgili hUktimleri esas ahnacaktlr. 

YER DEGiSTiRME TAKViMi 

Ba§vurularm Kabul Edilmesi ve Onay Siireci : 15-16 EYCOL 2017 
Atamalar : 17 EYLUL 2017 
Tebligat ve ili§ik Kesme i~lemleri : 18-20 EYL OL 2017 tarihleri aras] 

insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii 

http://ikgm.meb.gov.tr

