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il içi Mazercıe Bag!ı
Yer DcğiŞıirme iŞlcmleri

DAGIT]M YERLERlNE

ilgi : a) Devleı Memur]annln Yer Değiştirme suretiylc Aıanmalarına ilişkin Yöneımelik.
b) MEB oğrctmen Aıama ve Ycr DcğiŞlirıne Yöncıme]iği.
c)Bakantığımızca yayımlanan 20I9 YarıyılTaıili Öğretmenlcrin Aile Birliği, S.]ğlık. Can
Güvenliği Mazercılerive Engellilik Dunjmu ile ı)iEcr Ncdenlerc tsaEll Yer t)cğiştlrme
Du},urusu.

d) MEB Pcrsonel Gcncl Müdürlüğünün 2810l/20l9 tarih vc l933392 sayılıyazılan.

Bakanlığımıza bağlı eğilim kurumlanndİ göıe!li kadrolu öğretmcnle.in il içi ve iller arası
mazerctc bağll ycr değiştirme birinci aşama başvurulan 02 ocık 20l9 -07 ocak 20l9. ikinci .Şama
başvuruları ise l0 ocak 2()ı9 - !6 Ocak 20lt) ıarihle.i anasında clckıronik onamda alınmış ve yer
değişıirme işlcmleriBakanllğlmlzca 2l ocak:0l9 ıarihindc sonuçlanlandın!nrlşltr.
sijz konusu yeı değiş(irme sürecinde il içerisindc yer dcEişliremcyen öğreımcnlerin il içi ye.
değiştirmc jşlcmle.inin Valiliklcrcc deEğrlcndirilcccği. Bakanlığümılın ilgi (d) yazllan ile
bildirilmiştirBu kapsamda l0 ocak 2019 - 16 ocak 2019 ıaihleri arırsında ikiııti oŞama ıefcih
başvurusundo başyurusundğ bulünup, leıcihleü oııallanan ancak yapılan aıana sonucu il
içerisinde yeı değğikliği gerçekıeşme!,eıı öğrelmeıır€İr, istemclcri halindc aşa!ıda bclinilen ıakvim
çerçevesindc yer değişikliği talcplcrinin alıırarak no.ıll kadro ihıiyacl bulunan eğilim kurumlanna
atamalannın dcğcrıendirilmcsi. Bakanhğımlzın ilgi (d) ya2lslna isıinaden ııygıın görülırrüştür.
l-Yukarıda belinilcn yer dcğiş|irme siirecindc il içindc ycr deği§ıirmesi gerçckleşmeyen
öğİehcnlcrin başVuru hakk, bulunınakla olup. illcr arasl ycr değişikljği yapllan öğretmcnleri
kapsamamakladır.

2-BaŞvurulir ckleki başvuru lbrmuna ma7erel duruınuna iliŞkjn belgclerin eklennte§i ü/M.ı:lüdla
ı,c günt,elbelgeleü,iü1 ı:kleülüC§i geftkülı.A/e./l.,/ surctiyle ijlrelmen]crin kadrclarlnln bulunduğu
oku! müdürlüklerine yapIlacakılr.
_]-Tayin isleğindc bulrınan öğretmentcrin baŞYuru formlan okul Müdürlüğünce ilçc M,lll
Eğitim Müdürlüğüne. ilçc Milli Eğitiün Müdurlılgüncc Jc il vılıı ıgııım Miitlİrli!ii Personel Aıama
Şubesi Öğretmen Atama vc Ycr DeüiŞtirmc Biriıninc eldcn tcsliın edilecck ve DYS sisıemi üzcrinden
de gönderilecekıir.
q,gun

.l- ilimiZ BüyükŞchir safiitüsünde o]madığından:

a) Eşleriyle farklı ilçelerdc görev yapan öğrehnenlcr; eşinin göIev yaptığı ilçede,
bunun mümkün olmaması dı.ırumunda ikanlet adrcsinin bulunduğu \cya ikamct adresine daha
kolay u]aŞım sağlanabiIen ilçede buIunan cğitim kurumiarına.

b) Eşleriylc aynı ilçede görcv yapan ancak aile birliği mazcrcti bulunan öğretmen!cr;
eşinin görev yaptıgı yerde bulunan eğiüinr kurunrıarından başlan]ak üzcrc burava yakın
yerlcşim yerinde. bun!ın mümkün olfuanlasl durunrunda ikamet adrcsinin bulunduğu veya
ikamct adresinc daha kolay ulaşım sağlanabilen ilçcde bulunan eğitim kurunrlarına.
c) Her ikisi de öğretmen olan eşlerin bu bijlümün'a" ve "b" maddelcri kapsamlnda
yer değiŞikliklcrinin mümkün olmamasl durulnundit ve eŞlerin de islcmcleri halindc. hcr iki
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cşin dc alanlannda öğretınen ihliyac,ntn olduğu farklı bir ilçei beldc,kajydc bulunan cğitim
kurrımlırına ıcrcih dc bulunabilccellcııliı
5- Her ikisi dc öğrctmen oIan e§lcriD 4. Madde kapsimlnda yer dcğişikliklcrinin ııümkiin
olmamısl durumunda \e cşIerin dc istcmcıcri halindc. lrcr iki eşin de alaılannda öğretmen ihtiyaclnln
olduğ$ l'arkll bir ilçedc bulıınan eğitiın kurumlannı leıcih cdcbileceklerdir.l{cr ikisi dc öğreııncn oıan
bu dunınrdaki cşlcrin. hc. ikisinin dc başlunı ibnnDnu doldurİlaları ge.ekıncktcdir,
6- Norm kadro ttçığı bulunan eğiliD kurumları Müdürlüğümü7c ait intemeı adrcsindc
(elazig.İlcb.gov.tr) yayınlanaOaktrr.

7- Alama dcğerlcndirmeleri hizmct puanı üstiinlüğiİıe gijre yapılacak olup lrizmeı puanınln
hesaplanınaslnda başvurul3nn son günü olan 08/02/20l9 tarihi dikkaıc alınacaktır.
,i- Aıama]ar. nor,İ tadIo Jç,gl hUlrınan ciı(im kur(ılnlJrlnd rapılıcılıır ilçe cmrln( Jlama
yapılDrayacaklır,
9_ Yukarüda bclinilcn hususlar dışında. ilgi (a) ve (b) Y6nelmelik.
n]cvzual
hükünllerinc görc işIem yapllacaklı..
i:gili

l0-

il8i (c) Duyuru ya7ısl

Başvtıü! evıaklaının son teslinr tarihi olan l2ıO2i2019 tarihinc

kadal

ve

oluŞabilecek

değişiklikler MüdürIiiğiinlüz wIB silesindc (clazi(4mcm,uo!.Ir) yayımlanacıkıır.
Cereğini \'e ilçcniz- okulunuz,Kunıınüıntlz öğrelnlenıcrinc gcrckli duyurunun vapılınasını rica
ederiın.
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Nlünha] Kadroların ilanü \,c llasvuruIarln ıılınD]ası 06 07 ()lt

Başvurulann okül Müdürlüğünce il/ ilçe Milli

Eğitim Müdürlüğünc tcslinıi
Başvurulalrİ ilçe MiIli I]ğiıiln Mijdürlüğiiürcc jl
Milli Eğilim Müdürliiğiiırc ıcsl jmi
Başvuruların Dcğcrlendirilmesi vc Atamalann
Yapllmasl
Tebligat \c IliŞik Kesİrc ]şleİı]eri

:

Şubıt 2019

l Şubal 20!9

I2 Sııhal

20l9

I3- l:l- ı5 Şubat 20l9 tarihlcri arasında

l8 subı1 ]0] 9 tarihinde,r iliharen

Ek
l-Bakan!ığınlzün ilgi yazısl ( 2 sayfa)
2-Tercih Aşamaslnda DikkatEdilccck Hususlar(l Sayl'a)
3- İ}aŞVu.u Formu ( ] sayfa)
4- Kurum/okul Öğrc0İen ihtiyaç Lisıcsi
DaEıtım:
-l0 ilçc Kayııakaİrlığüna
(ilçc M j]li Eğilnİ Miidürlıiğü)
-Tüm ()kul,/KurumlMikliirli]klcrine
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