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T.C.
MANİSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-21959515-903.02.01-21178390 24/02/2021
Konu : Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı
             Yer Değiştirme İşlemleri 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.
         b) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 
         c) MEB'na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
         d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ve Öğretmenlik Alanları,
              Atama ve Ders Okutma Esasları
         e) Bakanlığımızca yayınlanan 2021 Yarıyıl Tatili  Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği 
             Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile  Diğer Nedenlere Bağlı Yer  Değiştirme Duyurusu. 
         f) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ait 16.02.2021 tarih ve 20779862 sayılı yazı.
         g) MEB Personel Genel Müdürlüğünü 28/01/2019 tarih ve 1933392 sayılı yazıları. 
 

 Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası  mazerete bağlı 
yer değiştirme  işlemleri Bakanlığımızca 29 Ocak 2021 tarihinde sonuçlanlandırılmıştır. 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü; Valiliklere göndermiş olduğu ilgi (f) yazı ile söz konusu yer 
değiştirme sürecinde il içinde yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin, il içi yer değiştirme işlemlerinin yine 
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ait ilgi (g) yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Valiliklerce 
değerlendirileceği bildirilmiştir.

Bakanlığımızın ilgi (e) Duyuru yazısına istinadan İlimiz genelinde 04-08 Ocak 2021 tarihindeki il içi yer 
değiştirme I. aşamaya  toplam 549 kişinin başvuruda bulunduğu, bunlardan 151 kişinin yer değişikliği işleminin 
gerçekleştiği, 398 kişinin yer değişikliği işleminin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda ekli listede isimleri belirtilen ( il içerisinde yer değişikliği gerçekleşmeyen 398 öğretmenin) 
öğretmenlerin istemeleri halinde aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde  yer değişikliği taleplerinin alınarak norm 
kadro ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atamalarının değerlendirilmesi, Bakanlığımızın  ilgi (f) yazısına 
istinaden uygun görülmüştür. 

1-Yukarıda belirtilen yer değiştirme sürecinde il içinde yer değiştirmesi gerçekleşmeyen öğretmenlerin 
başvuru hakkı bulunmakta olup iller arası yer değişikliği yapılan öğretmenleri kapsamamaktadır.

2-Başvurular ekteki başvuru formuna mazeret durumuna ilişkin belgelerin eklenmesi (Mevzuata uygun ve 
güncel belgelerin eklenmesi gerekmektedir.) suretiyle öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul müdürlüklerine 
yapılacaktır.  

3-Tayin isteğinde bulunan öğretmenlerin başvuru formları ve ekli belgeleri; okul müdürlüğünce ilçe milli 
eğitim müdürlüğüne teslim edilecek olup ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuru formu ve belgelerin okunaklı 
örneklerini öncelikle  Müdürlüğümüz insankaynaklari45@meb.gov.tr adresine mail olarak sonrasında ise dys 
ortamında Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmekte olup başvuru formu ve ekli belgelerin asılları  İlçe Milli 
Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

4- İlimiz Büyükşehir satütüsünde olduğundan, başvuruda bulunacak öğretmenler eşlerinin görev yaptığı ilçe 
ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçe bu iki ilçeye yer değişliklerinin mümkün 
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olmaması halinde ise ilgi (g) yazı gereğince ikamet adresine daha kolay uluşım sağlanabilen ilçelerdeki eğitim 
kurumlarından en çok 20 (yirmi) tercihte bulunabilecektir. 

5- Her ikisi de öğretmen olan eşlerin 4. Madde kapsamında yer değişikliklerinin mümkün olmaması 
durumunda ve eşlerin de istemeleri halinde, her iki eşin de alanlarında öğretmen ihtiyacının olduğu farklı bir ilçede 
bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.Her ikisi de öğretmen olan bu durumdaki eşlerin, her ikisinin de 
başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

6- Aylıksız izinli olan öğretmenlerden izinlerinin 03 Mart 2021 tarihine kadar sona ereceğini 
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda 
yer değişikliği yapılanlardan en geç 29 Mart 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal 
edilecektir.

7- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim 
kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro  açığı bulunan eğitim 
kurumlarının tamamı ile 2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı İl İçi Yer Değiştirme  Başvurusunda bulunan ancak 
görev yeri değişikliği yapılmayan öğretmenlerden, kurumlarından ayrılmaları halinde  ihtiyaç oluşacak kurumlar 
(boşalması muhtemel kurumlar) iki ayrı liste halinde Müdürlüğümüze ait internet adresinde 
(manisamem.meb.gov.tr) yayınlanacaktır.

8- Boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm 
kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9-Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini 
kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini 
MEBBİS/Kişisel  Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

10-Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, 
“Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarını tercih edemeyecektir. 

11-Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik, 
beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuata göre Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine 
atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını 
tercih edebilecektir.

12-Rehber Öğretmen branşındaki atamalar, ilgi (c) Yönetmeliğin 21/d maddesi dikkate alınarak yapılacaktır.
13-Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari   soruşturma sonucunda görev yerleri; il 

içinde değiştirenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirenler ise daha önce görev yaptığı eğitim 
kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamazlar. 

14- Eşleri ile aynı ilçede görev yapan öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuru 
hakkı bulanmadığından, ikametgaha bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır. 

15- Atama değerlendirmeleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup hizmet puanının 
hesaplanmasında başvuruların son günü (03.03.2021) dikkate alınacaktır. 

16- Atamalar, norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. İlçe emrine atama yapılmayacaktır.
17- Yukarıda belirtilen hususlar dışında, ilgi (a), (b), (c) Yönetmelik,  ilgi (d)  Talim ve Terbiye Kurulu 

Kararı, ilgi (e) Duyuru yazısı, ilgi (f) ve ilgi (g) Bakanlık yazıları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması gereken 
durumların ortaya çıkması halinde; bu değişiklikler Müdürlüğümüzün www.manisa.meb.gov.tr adresinde 
yayınlanacağından; öğretmenler, okul/kurum müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerince web sitemizin 
DUYURULAR bölümünün takip edilmesi gerekmektedir.

Gereğini ve İlçeniz öğretmenlerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim. 

                                                                                                                       Yaşar KARADENİZ
                                                                                                                                    Vali 
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TAKVİM
Yapılacak İşlemlenr Tarih 
Münhal Kadroların ile Muhtemel Boşalacak Kurumların 
İlanı ve Başvuruların alınması  

25 Şubat - 03 Mart  2021

Başvuruların Okul Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslimi 

04 Mart 2021 

Başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslimi                

05 Mart 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların 
Yapılması                                    

8-12 Mart 2021 tarihleri arasında

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri                                    
         

 Yer Değiştirme İşlemine ait Valilik Onayından itibaren
 

Ek : 
      1-Bakanlığımızın ilgi (f) yazısı ( 1 sayfa)
      2-Bakanlığımızın ilgi (g) yazısı ( 2 sayfa)
      2-Başvuru Formu ( 1 sayfa) 
      3- İl içinde Yer Değişikliği  Yapılmayan 
          Öğretmenleri Gösterir Liste

Dağıtım : 
 17 İlçe Kaymakamlığına 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


