
2021 KADROLU ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, 

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER 

NEDENLERE BAĞLI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 

2021 yarıyıl tatili il içi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı 

yer değiştirme işlemleri yapılamayan kadrolu öğretmenlerin yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve Bakanlığımızın 16/02/2021 tarihli ve 20779962 sayılı yazısına istinaden 

aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumlan ile 

bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kuramlarının tamamı, 

MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http:// istmem.meb.gov.tr /mazeret internet adresinden girilerek 

öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre 

yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 14Mart 

2021 tarihi esas alınacaktır. 

1. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer 

değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen ve ataması geçekleşmeyen öğretmenlerimiz yer 

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

2. Başvurular, http:// istmem.meb.gov.tr/mazeret adresinden Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru 

linkinden yapılacaktır. Başvuru formunun çıktısı alınıp eğitim kurumu ve ilçe müdürlüğünce imzalanarak ve bir örneği 

öğretmene verilecektir. 

3. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvuru süresi içinde bilgi 

düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurulan reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal 

edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır. 

4. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda 

öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir. 

5. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, Yöneticiler bu başvurulan süresi içinde elektronik 

ortamda onaylayarak formun çıktısını öğretmenlere imzalattıracaktır. 

6. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kuramlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 

yapacaktır. 

7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 

31 Mart 2021 kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda 

bulunabilecektir. 

8. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli 

kontrolleri yapmadan bu başvurulan onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

9. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün  http:// 

istanbul.meb.gov.tr /duyurular internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. 

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu 

doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, http:// istmem.meb.gov.tr /mazeret  adresindeki link 

üzerinden ulaşılabilecektir. 

Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne 

bildirmek zorundadır. 

Eğitim kurumu müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak öğretmenin dosyasında muhafaza 



edilecektir. 

Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. 

Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir. 

Eğitim kurumu ve İlçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemlerinde yetkili ve sorumludur. 

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle ilçe millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek ve 

giderilemeyen tereddütler resmi yazıyla il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. 

BAŞVURULAR VE TERCİHLER 

1. Başvurular 

Başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında tek aşamalı olarak alınacaktır. 

2. Tercihler 

a)İlçe milli eğitim müdürlüklerince sisteme bilgileri girilen öğretmenlerimiz en çok 25 (yirmibeş) tercihte 

bulunabilecektir. 

 b)Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin ve Bilişim Teknolojileri Branşı öğretmenlerinin tercihleri; 

1- Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan 

öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.Spor 

liseleri dışındaki eğitim kuramlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim 

kuramlarında görevli görsel sanatlar ve müzik 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 kuramlarını tercih edebilecektir. 

2- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 Sayılı Kurul Kararı gereği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi 

Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü ve Bilgi Teknolojileri mezunları Bilişim Teknolojileri 

branşında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine atanamazlar. 

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT 

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. 

Sonuçlar, http:// istmem.meb.gov.tr/mazeret ve http:// istanbul.meb.gov.tr/duyurular adresinden 

öğrenilebilecektir. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer 

Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. 

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

 

 

Yer Değiştirme İş ve İşlemleri Tarih 
 
İlçe Sisteme Giriş  

04 Mart-05 Mart 2021 

Tercih İşlemleri 08 Mart-10 Mart 2021 

İl MEM Onay Süreci 10 Mart-14 Mart 2021 

Atamalar ve Sonuçların İlanı 15 Mart 2021 
 
Kararnamelerin  Gönderilmesi 

 
19 Mart 2021 

 


