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Alan Değişikliği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklarıı Genel
Müdürlüğününü l5ll2l20|7 tarih ve 2|6|5937 sayılı yazı|arını bir örneği yaz|mft ekinde
gönderilmiştir. Ekte gönderilen yaz|n|n okulunuz öğretmenlerine imza karşılığı
duyurulmasını ve başvuruda bulunacak öğretmenlerin başvuru takvimine göre işlemlerini
takip etmeleri hususunda;

Bilgilerinize rica ederim.

Mustafa ERGEN
Müdür a.

Şube Müdürü

EK:
Alan Değişikliği Yazısı ( 2 Adet)

Sayı : 7 1201883-903.01 -E.22103981
Konu : Alan Değişikliği İşlemleri

Adres: Zafer Mah. 49500 Rulıınık/Muş
Elekttonik Ağ: lıttp://lıulınik.meb.qov.tr
e-posta: bulaırik491ii)melı, gov,tr

21.12.20|7

tsilgi için: Nuı,ettin YOLDAŞ - VHKj
Tel: 0(a36)3ll 2025

l]aks:0(436)3ll2525

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmışt|r. https://evraksorgu.meb.goy.tr adr".ina* 30fd-€B2d- 1 1a7 ı,o,ıo iı" t"yit etlilebilir.
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MİLLİ gĞtTİI\4 g ereNııĞı
İnsan l(aynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-903,02.01-E. Z|615937

I(onu : Alan Değişikliği İşlemleri

|5,L2,zafl

DAĞITIM YERLER1NE

iıgi : Bakanlık Makarrııırın I4l117DaT7 tarihli ve 128002 sayılı onayı,

Bakanlığıınıza bağlı eğitinı kurumlarında^ görevIi kadrolu öğretmenlerin alan

değişikliği işĞmleri ıvıİİn E-gıtinı Bal<anlığı Ögretm_en Atama ve yer Değiştirme

yonetnıe-liginin 60 ınoı madder'İ il" Tuli. ve Terbiye I(urulunun zal\a\aW arihli ve 9

sayılı I(araruıa göre gerçekleştirilecektir.

A dayl ıkl arın ı n kald ırı lm ı ş olırıas ı şartıyla, öğretınenl erden ;

-Sınıf öğretıııeni olaıak görev yapma]çta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfl

Öğretmenliği nğitinı pfograıııı"nı başarıyla tamamlayanlar özel eğitim alanına,

-Kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları aİanlar dıŞında baŞka bir

alanda yitkseköğreniıırini bitiİenler Tulim u. Terbiye Kurulunun 20la2Dal4 tarihli ve 9 saYı|ı

I(ararına göre nrezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana da

kaynak olması kaydıyla bu alanlara,

alan değişikliği başvtırusunda bulunabileçektir,

Eğitim kurumu yöııeticileriırden yukarıda belirtileır dı-ıruında olanlar, görevli oldı-ıkları

kuıumda oğrenimlşri iİibarıyıa geçebileİekleri alanlarda boş nornr kadro bulunması halinde,

eğitim kuiuınu tercih etmelt suretiyle alan değişikliği isteğinde bulunabilecelÇtir. Bu

yğneticilerin görevli oldukları eğitirn kurumunda alan değişikliklerinin yapılııası halinde

yönetici l ik görev leri üzerlerinde kalacaktır.

I(adrolarının buluırduğu eğitim kurumu dışındaki eğitim kurumlarını tercih eden ve

alanları değiştirilerek bu eğitİırr kuıumlarına öğretmeır olarak atanan yöneticilerin Yönetioilik
görevleri sona erecekti r.

yurt dışında görevleırdiı,ilenier ile aylıksız izinli olan öğretmeırlerden yurt dıŞı görev

süresi veya ayİ,ı.r,, izinlçrinin 5 Şubat 2018 tarihine kadar sona ere<;eğini belgelendirenler,

diğer şariları da taş ıma ları kayd ıyl67İ[ffi kliği başvı.ıru sunda bulıı nab ilecektir.

Öğretmenlerin, diplomalarında yazılı yan alanlara ya da aylık karŞılığı okutacakları

dersleriıı öğretmenl i ğine alaır değişild i ği yapı lnıayacakiır.

I(adroları okul ve l<urumlarda olup Bal<anlığın merkez veya ınerkeze bağlı taŞra

teşkilatında geçioi olarak görevlendirilen öğretnıenlerden alan değİşikliğİ gerçekleştirilenlerin

geçici gorevlendirmeteri İona çrdirilerek alan değişikliğine bağlı olar,ak atandıkları Yeni

görevlerine başlamaları sağlaıracaktır,

iı milli eğitim müdürtükleri, il genelinde norm fazlası öğretmen durumu da dİlÇkate

alınarak ilrtiyaç bulunaır eğitim kurunılarıııı (fen liseleri, sosyal bilimler 1iseleri, sPor

liselerinin beden eğitimi, ,güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim

ffaf- L 477 -3a2l -ad3ç-050a kodu ile leyit edilebilirBu evrak güVeüıli elektronik ilııza ilç iııızılannilştır. lııtp://cvraksorgu,ıtıeb.gov.ır adresinden



sanat merkezleri, haIk eğitinıi nrerkezleri ile proje okulları hariç) sisteıre yansütacai(tır.
Alan değişikliği başvurusunda buiunacak öğretmenIeı, Başvuru Formuna yansıtılacak

eğitiın kurunıları arasıırdaıı, görev yapıııakta oldukları il içinde olınak üzeıe en fazla
25 (yirmibeş) eğitiırı kurumu tercihinde bulunabi]ecektir.

Başvuıular, EI(- l "Alan Değişikliği Atama Takvimi'' çerçevesinde
http://mebbis,meb,gov.tr Veya http://ikgın,meb,gov.tİ adreslerindeki Alan 

- 
Deglştırme

Elektronik Başvuru Fornıu ile yapılacak ve okul, ilçe ve il ınilli eğitim müdürlütletince
başvuru süresi içinde onaylandıktan sonra geçeıli olacaktır.

Mezuniyetine uyguıı olmayan alana, gerekli şa(ları taşlmadan, geçersiz veya yanlış
bilgi ve belgeyle, isteııilen bilgileıi uygun biçimde işaı,etlemeden yapılan başvuıuür iIe
Elektronik Başvuı,u Formunun çıktısı imzalanmadaıı/onaylaıımadan yapılan başvurular
işleme alıırmayaoaktır,

Alaıı değişikliği işleınleri, öğretmeıılerin terçihleri de dikkate alınarak hiznıet puanı
üstünlüğüne göre alaıılarında açık norın kadro ilan ediien eğitim kurumlarına yapılacaktır.
oğretmenlerin hizmet puanIarının lıesabında, atan değişikliği başvurularının son günü esas
allnacaktır. Hizııet puanlarının eşit olması duıuınunda öğretrnenlikteki hizmet süresi faz]a
oIana öncelik verilecektir.

Sonuçlar lıttp;//ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Ataıı değişikliği geı,çekleştiı,ilen öğretınenlerin alan değişiklikleri iptal edilmeyecek;

ancak, geıel<li şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların alan değişikliği iptal edilecektir.
Alan değişikliği iş|emi yapılan öğı,ehnenleı,in karaınameleri internet arxcılığlyla il

milli eğitim ınüdürlüklerine gönderilecektiı..
Bilgilerinizi ve gereğini riça ederim.

HamzaAYDOĞDU
Bakan a.

Genel Mtidür

Ek: Alan Değişikl.iği Atanıa Takvimi

Dağıtım:
8ı il Valiliğine
(İı Miıli Eğitiın Müdürlükleri)

Bıı evİlk güvcnli e]ektronik aİı7.İ iıe im,ralaİmıştır. hlıp://cv!aksor8(meb.8ov.|r adresindeo ffaf-l477-3a2l-ad3c-050a kodu il. teyn editebilir,



Başvııruiarın Kabul Edİimeşi ve Onay
Süreci

2ğ-2ğ Araiık 2OL7

Göreyden ayrılma ve göreve başlama 19 Oçak 1018
5 §ubat 2018


