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ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2018 YILI OCAK AYINDA MAZERETE BAĞLI ATAMASI YAPILAMAYAN KADROLU 

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ KILAVUZU 

 

GENEL AÇIKLAMALAR 
(Kılavuzun Tamamını Okumadan Başvuru Yapmayınız!) 

 

İlimiz genelinde 2018 yılı Ocak ayında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup 

da ataması yapılamayan kadrolu öğretmenlerin atamaları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda 

yapılacaktır. 

 

1- Proje okulları, Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi ve kapatma/dönüştürme onayı alınan 

kurumlar hariç olmak üzere norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının -Halk Eğitim 

Merkezleri dahil- tamamı http://erzurum.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilerek öğretmenlerin 

tercihine açılacaktır. 

 

2- Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne ve tercihlere göre yapılacaktır. Öğretmenlerin Hizmet 

puanının hesaplanmasında, çalışma takvimine göre başvuruların son günü esas alınacaktır. 
 

3- Öğretmenlerin MEBBİS bilgilerinin kontrol edilerek varsa hataların (belgeye dayalı) 

düzeltilmesinin talep edilmesinden kendileri sorumludur. 

 

4- Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde kılavuz eki 

matbu form dilekçe ile yapılacaktır. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde 

doldurulmasından sorumludur. Matbu form dışında bir belgeyle yapılacak başvurular geçersizdir. 
 

5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin 

veya izinlerinin 2 Mart 2018 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da 

taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği 

yapılanlardan 5 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal 

edilecektir. Bu kişiler ilgili tarihte göreve döneceklerini beyan eden bir dilekçeyi form dilekçe 

ekinde sunacaklardır. 
 

6- 2018 yılı Ocak ayında mazerete bağlı ataması yapılamayan kadrolu öğretmenlerin tespiti 

yapılırken, okul/kurum/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilen başvuru formları esas 

alınacaktır. 
 

7- Öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak; eşlerinin kadrosunun bulunduğu ilçe veya 

ikamet adresi ilçe içindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Diğer ilçelerdeki 

münhalleri tercih edenlerin bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. 
 

8- Sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler; 2018 yılı Ocak ayı 

mazerete bağlı başvurularda sundukları mevzuata uygun Sağlık Kurulu Raporu, mahkeme kararı 

vb ilgili diğer belgeleri form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir. 

 

9- Aile Birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan, eşi özel sektörde veya 

diğer kamu kurumlarında çalışan öğretmenler; 2018 yılı Ocak ayı mazerete bağlı başvurularda 

sundukları eş görev yeri belgesi, işyeri faaliyet belgesi, son iki yıllık sürede 360 gün sigortalı 

olunduğunu ve aktif olarak sigortalılığın devam ettiğini gösteren belge ve ilgili diğer belgelerden 

kendilerini ilgilendirenleri form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir. 
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10- Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler; 2018 yılı 

Ocak ayı mazerete bağlı başvurularda sundukları can güvenliklerinin bulunmadığını gösteren 

adli veya mülki idare makamlardan alınan belge veya haklarında adli makamlarca işyerinin 

değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alındığına dair belgelerden birini form dilekçe 

ekinde ibraz edeceklerdir. 

 

11- Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler; 2018 yılı Ocak ayı 

mazerete bağlı başvurularda sundukları ilgili mevzuatına göre alınmış sağlık kurulu raporunu ve 

diğer belgeleri form dilekçe ekinde ibraz edeceklerdir. 

 

12- Diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler; 2018 yılı Ocak ayı 

mazerete bağlı başvurularda sundukları eş veya çocuklarının vefatını gösterir belge; eşi, çocuğu 

ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge; çocuğu 

veya kardeşi özel eğitim alması gerekenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim 

değerlendirme kurulunca verilen belgeden durumlarına uyanı form dilekçe ekinde ibraz 

edeceklerdir. 

 

13- 8.,9.,10.,11 ve 12. maddelerde istenen belgelerin 2018 yılı Ocak ayı mazerete bağlı 

başvurularında öğretmen tarafından sunulmuş olması gerekmektedir. İlgili dönem sonrasında 

alınan belgelerle yapılan başvurular geçersizdir. Ancak aldığı raporu veya belgeyi kaybedenler, 

2018 yılı Ocak ayında aynı mazeretle başvurduklarını belgeleyebildikleri takdirde sonraki tarihli 

bir belge de ibraz edebilirler. 

 

14- İbraz edilen tüm belgeler Müdürlüğümüzce kontrol edilecek ve 2018 yılı Ocak ayı mazerete 

bağlı başvuruları sırasında hiç başvurmadığı halde bu atamaya başvuranlar, daha önce 

sunulmadığı tespit edilen bir belge ile başvuranlar ve farklı bir mazerete ait belge ile başvuranlar 

hakkında işlem yapılacaktır. 
 

15- Çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri ile 

sorumlu personeller hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır. 
 

16- Matbu başvuru formu okul ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından kontrol edilerek 

imzalanacaktır. 
 

17- Mazeret durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçe içinde 

bulunan boş eğitim kurumları arasından en çok 25 (yirmi beş) tercihte bulunabilecektir. 
 

18- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar 

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim 

kurumlarını tercih edebilecektir. 
 

19- Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre 

spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş 

yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
 

20- Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen 

öğretmenler, daha önce görev yaptıkları ilçeye 3 yıl içinde atama talebinde bulunamazlar. 
 

21- Okul/kurum müdürlükleri kılavuz ve eklerini ilgili öğretmenlere tebliğ-tebellüğ belgesi 

düzenleyerek duyuracaklardır. (Tebliğ-Tebellüğ belgesi okul müdürlüğünde muhafaza 

edilecektir). 
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22- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, gerekli şartları taşımayan, bilgi ve belgelerinde eksiklik olan 

başvuruları reddedecek ve ilgilinin başvurusunu gerekçeleri belirterek kurum müdürlüklerine 

iade edecektir. 
 

23- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yayımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargı 

kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması vs. sebeplere bağlı olarak atama yapılması 

halinde bahse konu münhal ilan edilen kadrolara mazerete bağlı öğretmen ataması 

yapılmayacaktır. Böyle bir durumda yayımlanan münhal listesi güncellenecek olup 

öğretmenlerin sitemizi takip etmesi gerekmektedir. 

 

24- Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK’nun 9 sayılı Kararında belirtilen öğrenim 

bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri 

geçersiz sayılacaktır. 

 

25- Sonuçlar, http://erzurum.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan 

öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Çalışma Takviminde belirtilen süreler 

içinde tamamlanacaktır. 
 

26- Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri kesinlikle iptal edilmeyecektir. 
 

27- Kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 

 

 

 

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İLGİLİ BİRİM TELEFON E-POSTA FAKS NO 

İnsan Kaynakları 1 

(Öğretmen Atama 

Bölümü) 

 

0442 234 48 00 

İdari Şef-152 

İdari Birim-120-166 

atama25@meb.gov.tr 0442 2339605 

 

    

EKLER: 

1-Çalışma Takvimi (1 Sayfa) 

2-Matbu Tercih Dilekçesi (1Sayfa) 

http://erzurum.meb.gov.tr/

