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Öğretmenler; 

Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin 

eseriniz olacaktır. 

Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. 

Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni 

nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… 

Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2011 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık Makamı’nın 
22 / 12 / 2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.77.03.00-903.02- 612 / 76175 sayılı talimatı gereğince uygulamaya 
konulmuştur. 
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1. İLGİLİ MEVZUAT 
 
Bu Kılavuz hükümleri, kadrolu öğretmenlerin “il içi” ve “iller arası” özür durumuna bağlı yer değiştirmelerine 
ilişkin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır. 
 
1.1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet 

1.2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch= 

1.3. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet 

1.4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/devlet_memurlarinin_yer_degistirme_suretiyle_atanmalarina_iliskin_yonetmelik.pdf 

1.5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2 

1.6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmelik, 
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3 
1.7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel 
Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve 
Atamalarına Dair Yönetmelik, 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/12/20101219.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov
.tr/eskiler/2010/12/20101219.htm 

1.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı.  
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet 

 
2. GENEL HÜKÜMLER 
 
Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer 
değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. 
Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte 
karşılanması temelinde değerlendirilecektir. 
 
İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular 
birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı 
üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.  
 
Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda 
adaylıklarının kaldırılmış ya da 13 Şubat 2011 tarihi itibarıyla kaldırılacak olması şartı aranacaktır. “Aday” 
öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.  
  
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci 
maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” ile “açıktan ilk atama, kurum içi ve 
kurumlar arası ilk atama” kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde 
bulunabilmeleri için, son olarak atandıkları ilde, 13 Şubat 2011 tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle 
görev yapmış olmaları gerekmektedir.  
 
Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer 
ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri, ayrı bir yerleşim 
yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında il içi yer değişikliği yapılabilecektir. Bu 
yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. 
 
İl içi ve iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin (atamalarının yapıldığı tarihten sonra 
ortaya çıkan özür durumları hariç), iptal istekleri dikkate alınmayacaktır. 
  
Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin sağlık, öğrenim durumu özrü ya da olağanüstü hâllere bağlı 
olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve istemeleri hâlinde öğretmen olan eşlerden her 
ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınacak ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilecektir. 
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Sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silâhaltına alınan 
öğretmen eşlerinin, asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde, özür durumundan yer 
değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması (Askerlikte geçen 
süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.) kaydıyla geriye dönük son iki yılda, 13 
Şubat 2011 tarihi itibarıyla 360 gün/12 aylık sigorta süresini tamamlamaları hâlinde öğretmenler, eşlerinin 
sigortalı olarak çalışmaya başladıkları yere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 
Öğretmenlerden; 
 
-Her ikisi de öğretmen olan eşlerden “isteğe bağlı yer değiştirme dönemi”nde, yer değiştirme şartlarını 
taşıdıkları hâlde, yer değiştirmek için başvuruda bulunmayan eş ile farklı illeri tercih ederek yer değiştirmesi 
gerçekleşen öğretmenlerin eşleri, 1(bir) yıl geçmedikçe,   
 
-Kendisi ya da eşi yurt dışında bulunanlar, 
-Eşleri geçici olarak görevli olanlar,  
-Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, 
 
Eş durumundan, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 
 
2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler;  
   
2.1.1. Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler;  

 
A- Büyükşehir statüsünde olmayan illerde, özrünün bulunduğu merkez ilçe veya diğer ilçedeki,  

 
B- Büyükşehir statüsünde olan illerde ise (İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illeri hariç); büyükşehir 

belediyesi sınırlarındaki ilçeler aynı yerleşim yeri olarak kabul edildiğinden;  öğretmenin özrünün 
bulunduğu ilçe, büyükşehir kapsamındaki ilçelerde ise, büyükşehir kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki,  

     Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu ilçedeki, 
 
C-  İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illeri için ise, büyükşehir belediyesi sınırları, merkez ilçe 

tanımlaması ile aşağıda belirtildiği şekilde daraltılması nedeniyle (madde 2.2.), öğretmenin özrünün 
bulunduğu ilçe, merkez ilçe kapsamında ise, merkez ilçe konumunda bulunan tüm ilçelerdeki,  
           Özrünün bulunduğu ilçe büyükşehir merkez ilçe sınırları dışında ise, sadece özrünün bulunduğu 
ilçedeki, 

 
Eğitim kurumları arasından kurum kodu yazarak 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. 
 
Kontenjan verilen eğitim kurumları listesi Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet 

sayfasında yayımlanacaktır.  
 

2.1.2. Yayımlanan kontenjan listesinde, özrünün bulunduğu ilçede; 
a) Tercihe açılacak eğitim kurumu bulunmayan öğretmenler, 
b) Eğitim kurum sayısı 40’tan az olması hâlinde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih eden 
öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına atanamadıkları takdirde, 
c) Eğitim kurum sayısı 40’tan fazla olması durumunda 40 eğitim kurumunu, ancak yerleşemediği 
takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul eden öğretmenler, bu 
eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde,  
 
özrünün bulunduğu ilçe; 

-Büyükşehir kapsamında ise, büyükşehir millî eğitim müdürlüğü, 
-Aşağıda belirtilen Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinin merkez ilçelerinde ise, büyükşehir 
millî eğitim müdürlüğü, 
-Bu kapsamlar dışında ise, özrün bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğü, 
 
Emrine, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak görev yerleri valiliklerce belirlenmek üzere 

atanırlar. 
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2.1.3. Eğitim kurumlarından tercih edilmesi zorunlu sayıdan eğitim kurumlarının tamamını seçmeyen 
öğretmenler ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenler, sadece tercihlerine değerlendirilecek olup il/ilçe 
emrine atama işlemi dikkate alınmayacaktır. 
2.1.4. İlçe veya il emrine ataması yapılan öğretmenlerin, hizmet puanı üstünlüğü esasını bozmayacak 
şekilde, istekleri de dikkate alınarak görev yeri belirlemeleri, atama kararnamelerinin valiliklere intikalinden 
itibaren “en geç 15 (0n beş) gün” içinde özrünün bulunduğu ilçe, merkez ilçe ve büyükşehir kapsamındaki 
ilçelerdeki eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır. 

 
2.2. İl İçinde Yer Değiştirmek İsteyenler;  
 

a- Büyükşehir belediyesi sınırları içinde farklı ilçelerde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya 
Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki (Eş durumu özründen 
dolayı ikametgâha dayalı yer değiştirme başvurusunda bulunanların bu şekilde atamasının 
yapılması hâlinde 1 yıl geçmedikçe aynı durumdan başvuru yapamayacaktır.), 

b- Büyükşehir belediyesi sınırları dışında görev yapanlar, özrünün bulunduğu büyükşehir belediye 
                  sınırları içindeki, 

c- Kendisi ve eşi büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, eşinin görev 
      yaptığı ilçedeki, 

   ç- Büyükşehir belediye statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki, 
 

                 Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.  
 
Sağlık ve öğrenim özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirmek isteyenler;  
 
1- Büyükşehir statüsündeki merkez ilçelerde görev yapanlar, görev yaptığı ilçe ile bu ilçeler arasında,  
2- Merkez ilçe dışındaki diğer ilçelerde görev yapanlar ise görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumları arasında,  
 
Yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 
 
Yer değiştirmelerde, İstanbul ile Ankara, İzmir ve Kocaeli illeri için farklı uygulamalar yapılacaktır. 

 
İSTANBUL İLİ:  
İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinden;  

  Anadolu yakasında yer alan; “Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar”, 

  Avrupa yakasında yer alan;  “Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Şişli”  
 “Merkez ilçe”lerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı ilçedeki, 

  Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu merkez ilçelerdeki,  

 “Kendisi ve özrü” merkez ilçe dışında olanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki,  

 Özrü farklı “yaka”da bulunanlar, özrünün bulunduğu “yaka”daki tüm ilçelerdeki, 
 
 Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.  
 
ANKARA, İZMİR VE KOCAELİ İLLERİ:  

 Ankara merkez ilçe konumundaki, “Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, 
Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt 
Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki, 

 İzmir merkez ilçe konumundaki, “Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, 
Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere” ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı veya 
Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki, 
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 Kocaeli merkez ilçe konumundaki, “Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele” ilçelerinde görev 
yapanlar, eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı ikametgâhının bulunduğu 
ilçedeki, 

 Merkez ilçe dışında kalan diğer ilçelerde görev yapanlar, özrünün bulunduğu merkez ilçe sınırları 
içindeki, 

 Kendisi ve özrü, merkez ilçe dışında olanlar, özrünün bulunduğu ilçedeki, 
 
Eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.  
 

2.3. Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden 
eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alanlarında kadrolu olarak görev yapan 
öğretmenlerden; 

 
2.3.1.  Fen ve sosyal bilimler liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar (güzel sanatlar ve spor liselerinin 
görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç),  fen ve sosyal bilimler liseleri dâhil tüm eğitim 
kurumlarını, 
 
2.3.2. Güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında kadrolu 
olarak görev yapanlar, fen ve sosyal bilimler liseleri dâhil bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını, 
 
Tercih edebilirler. 

 
2.4.  Bu Kapsamda Yapılacak Başvuru Şartları 
   
 13 Şubat 2011 tarihi itibarıyla; 
 

-Başarılı olup adaylığı kaldırılacak olanlar, 
-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci 

maddesine göre atanıp öğretmenlik görevine başlama tarihi itibarıyla “bir yıllık süre”yi dolduracak olanlar, 
-Son iki yıllık sürede, eşine ait en az 360 günlük (SSK) ya da 12 aylık (Bağ-Kur) sigorta süresi 

tamamlanmış ve eşlerinin sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belgesi bulunan öğretmenler, eşinin 
sigortalı olarak çalıştığı yere, eş durumu özrüne bağlı olarak, 
 
 Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 
  
 Başvurular,  “EK–1 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimi”nde belirtilen tarihler arasında 
öğretmenlerin ayrılacakları eğitim kurumlarına da atama yapılacağından başvurular iki aşamalı olarak kabul 
edilecektir: 
 
 a) Birinci aşamada öğretmenler, özrüne uygun Elektronik Başvuru Formu’na girerek ekranda 
girilmesi zorunlu “bilgi başlıkları”nı doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı 
olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır. 
 
  b) İkinci aşamada ise; başvurusu onaylanan öğretmenlerin, görev yapmak istedikleri eğitim kurumu 
tercihleri alınacaktır. Bu öğretmenlerin Elektronik Başvuru Formu’nun tercihler kısmına, atanmak istedikleri 
eğitim kurumlarının kurum kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak yazmaları gerekecektir. 
Öğretmenin özrünün bulunduğu il ve ilçede norm ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ile bu yerleşim yerinden 
aynı özür durumuna bağlı yer değiştirme takviminde başvuruda bulunan öğretmenlerin ayrılması sonucu 
ihtiyaç oluşacak eğitim kurumlarının listesi Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr  internet adresinde 
yayımlanacaktır.  Ancak, atama işlemi sırasında atanamayıp eski kurumlarında kalan öğretmenlerin eğitim 
kurumlarını, öğretmenlerin ayrılması sonucu oluşacak ihtiyacı dikkate alarak tercihlerinde yer veren 
öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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3. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ 
 
A. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ 
 
1. Kimler Başvurabilecek 
 
Sağlık kurulu raporunda;  
 
1.1. Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının 
tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla, tedavi olmak istediği ildeki, 
(Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği 
sağlık kurulu raporunda “hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceği”nin de belirtilmesi 
gerekir.) 
1.2. Anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise; 
“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanların, anne, baba ve 
kardeşinin Adres Kayıt Sistemi (AKS)’ne kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki,  
 
İlan edilen eğitim kurumlarını kurum kodu seçilerek tercih etmek suretiyle, yer değiştirme isteğinde 
bulunabileceklerdir. 
 
1.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için 
verilen “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel 
eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde 
bulunabileceklerdir. 
  
 2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler 
 
2.1- Elektronik Başvuru Formu, 
2.2- Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak        
“sağlık kurulu raporu”,  
2.3- Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde, aile 
kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir, “nüfus kayıt örneği”, 
2.4-Kardeşine vasi tayin edilenlerden, “mahkeme kararı”, 
2.5- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için, “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu”,          
2.6- Çocuğu özel eğitim gerektirenler için, bulunduğu ilde “özel eğitimini alabileceği eğitim kurumunun 
bulunmadığı”na dair belge. 
 
3. Başvuruda Yapılacak İşlemler 

 
3.1- Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, yukarıda belirtilen ilgili belgelerle 
birlikte,  eğitim kurumu müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. 
3.2- Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru için belgeleri elektronik ortamda taradıktan sonra, sisteme 
yansıtarak ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. 
3.3- İl millî eğitim müdürlüğü, ibraz edilen sağlık kurulu raporunu değerlendirdiğinde, uygunluğu 
hususunda tereddüde düşmesi hâlinde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi 
gereğince hakem hastaneye incelettirebilecektir. (http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat/ytkiy.doc).  
3.4- Öğretmenlerin sağlık özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurularında, Yer Değiştirme Takvimi’nde 
belirtilen dönemlerde; 
 

a- Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle 
girilecektir. 
b- Elektronik Başvuru Formu, iki aşamada ve tercih edilen eğitim kurumlarının kurum kodu 
yazılarak doldurulacaktır. 
c- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte, eğitim 
kurumu müdürlüğüne gidilecektir. 
d- Eğitim kurumu müdürlüğü, belgeleri inceleyecek, uygun olanların Başvuru Formu’nu ve 
elektronik ortamdaki başvurusunu onaylayacaktır. 
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e- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş 
personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt 
giderildikten sonra) onaylanacaktır. 
f- Onay birimleri,  onay işlemini süresi içinde yapacak, onay işlemi bittikten sonra başvurular 
geçerli sayılacaktır.  

 
Süresi içinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, başvuru yapan öğretmenlerin; 
eğitim kurumu, ilçe, il ve Bakanlık başvuru onay işlem safhalarını kişisel başvuru sayfasından takip etmeleri 
gerekmektedir.  
 
 Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.  
  
 B. EŞ DURUMU ÖZRÜ 
 
1. Kimler Başvurabilecek  
 
1.1. Eşi, yer değiştirmek istenen yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlar, 
1.2. Eşinin, geriye dönük son iki yıl içinde, 360 gün sigortası bulunanlar ve sigortalılığı hâlen devam 

edenler, 
1.3. Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar, 
1.4.    Eşi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalışanlar, 
1.5.   Eşi, 506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre, “bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığı”na 

tabi olarak çalışanlar, 
1.6.    Eşi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve benzeri kurumlarda çalışanlar, 
1.7.    Eşi, Avukat olup kendi adına bürosu bulunanlardan baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar, 
1.8.    Eşi emekli olan öğretmenler, eşinin emekli olduğu tarihten itibaren altı ay içinde bir defaya mahsus 
          olmak üzere, 
   
Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. 
 
2. İstenecek Belgeler 
  
2.1. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün 
sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. 
 
 

a)    Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve 
Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli I ve II sayılı Cetvellerde belirtilen görevlerde 
bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu 
kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanun’un 
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde 
çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu 
kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan; 

 
               1.  Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,  
                2. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği” ya da 
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23’üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde 
“uluslararası aile cüzdanı örneği”, 
  
   b)  Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak 
çalışanlardan; 

 
  1.Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,  
  2. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin “çalışır durumda olduğu”nu gösterir (bağlı bulunduğu 
vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak) belge, 
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  3.Geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve 
sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 
    4. Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği” ya da 
Nüfus  Hizmetleri Kanunu’nun 23’üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde “uluslararası aile cüzdanı 
örneği”, 
     5.Ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi, belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde 
çalışan öğretmen eşlerinin, şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde 
öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna 
dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar 
da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.), 

 
c)  Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur) emekli olduktan 

sonra ara vermeden çalışmaya devam edenlerden; 
  
       -Yönetmelik’te belirtilen belgelerin yanı sıra, emekli olduklarına dair belge ile destek primi ödediğine 
ilişkin belge,  
 

d) Emekli olduktan sonra ara verenlerden; 
              -Son iki yıl içinde önceki sigortası ile destek pirimi toplamı 360 gün olduğuna dair belge,  

        
e) Eşi emekli olanlardan; 

    -  Emekli olduğuna dair belge, 
    -  Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir “nüfus kayıt örneği”, 
 
                İstenecektir. 
 
3. Başvuruda Yapılacak İşlemler 
 
Eş durumu özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen dönemlerde; 
  

3.1- Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle 
girilecektir. 

3.2- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır. 
3.3- Form doldurulurken, eş durumu özrüne ilişkin bütün belgelerin, Kılavuz’daki şartlara uygun 

biçimde düzenlenmiş olması gereklidir. 
3.4- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak ve onay işlemleri için belgelerle birlikte, eğitim 

kurumu müdürlüğüne gidilecektir. 
3.5- Eğitim kurumu müdürlüğü,  belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları 

onaylayacaktır. 
3.6- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş personelce 

de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek ve tereddüt 
giderildikten sonra) onaylanacaktır. 

 
Onay birimlerinin, süresi içinde onay işlemlerini tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye 
alınacaktır. 
 
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme 
sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.  
 
C. ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ 
 
1.Kimler Başvurabilecek     
  
Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil 
tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri 
yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere atanmak üzere yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. 



                                                                                                          2011 Yılı Ocak Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 

 

 11 

2. Kimler Başvuramaz 
 
 a) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne (TODAİE),  
 b)Ortaöğretime alan öğretmeni yetiştirmeye yönelik orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek 
            lisans programına (pedagojik formasyona yönelik), 
 c) Özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine,  
 

 Devam etmekte olan öğretmenler ile; 
 
 ç) Kayıtlarını dondurmuş olan, 
 d) Lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan,  
 e) Bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapan, 
          f) Yüksek lisans ve doktora öğreniminden dolayı yer değiştirenlerden, aynı özür durumundan yeniden 

başvuru yapmak isteyen, 
  
 Öğretmenlerin, yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. 
 
3. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler 
 
 a)  Yer Değiştirme Formu, 
 b)  Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve hâlen devam etmekte 
              olduğunu gösterir belge, 
    
               İstenecektir. 
 
4. Başvuruda Yapılacak İşlemler 
  
Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle 
girilebilecektir. 
 

a- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.  
b- Form, doldurulurken, öğrenim durumu özrüne ilişkin belgelerin istenilene uygun olarak düzenlenmiş 

olması gereklidir. 
c- Öğrenim görülen lisansüstü program,  Form’da yer alan seçenekler arasında yer almıyor ise “Diğer” 

seçeneği işaretledikten sonra, Form üzerindeki ilgili bölüme üniversite, enstitü ve bölüm tam olarak 
yazılacaktır.  

d- Bu şekilde başvuranların öğrenci belgeleri, okul müdürlüklerince, Bakanlığın ilgili Atama Dairesine 
taranarak gönderilecektir. 

e- Başvurunun Bakanlık onayı aşamasında söz konusu “lisansüstü program” sisteme (kaynak okul 
tablosuna) işletilecektir. 

f- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte eğitim kurumu 
müdürlüğüne gidilecektir. 

g- Eğitim kurumu müdürlüğü,  belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları onaylayacaktır. 
h- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş 

personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt 
giderildikten sonra) onaylanacaktır. 

i- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye 
alınacaktır. 
 

Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir. Değerlendirme 
sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.  
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Ç. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 
 
1. Kimler Başvurabilecek 
  
1.1. Genel hayatı etkileyen;  deprem, sel,  yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim 
yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya 
manevi zarara uğrayan öğretmenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,  
1.2. Öğretmenler, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle “cumhuriyet 
savcılığı”na yaptığı başvuru sonucunda savcılıkça soruşturma açılması ve o ilin en üst mülki amirinin uygun 
görüşle teklifi doğrultusunda özel hayatını etkileyen nedenlere bağlı olarak ( Olayla ilgili savcılığın 
soruşturma açması yeterli olduğundan eğitim müfettişi raporu istenmeyecektir.),    
1.3. Eşi ölen öğretmenler (bir defaya mahsus olmak üzere), eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay 
içinde, 
1.4. Öğretmen eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, öğretmenler olayın meydana geldiği 
tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde, 
1.5. Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü 
olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana 
geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,  
1.6. Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğu 
bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yok ise 
(Kazandığı yıl atama dönemi ile sınırlıdır.), 
 
       Yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. 
  
1.7. Bu kapsamda (1.4’üncü maddesi kapsamında yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere), diğer 
fıkralardaki yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde 
değerlendirilecektir.  
1.8. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması 
gereken süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır. 
   
2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler 
 
2.1.Genel Hayatı Etkileyen Durumlarda:  
 

2.1.1- Elektronik Başvuru Formu, 
2.1.2- 1.1’inci maddesi için öğretmenin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu birisinin maddi ve 

manevi zarara uğradığını kriz masasında alacağı belge ile belgelendirmesi ve o ilin en üst mülki 
amirinin uygun gördüğüne dair belge, 

2.1.3- Aile nüfus kayıt örneği. 
 
2.2.Özel Hayatı Etkileyen Durumlarda: 
 

1. Elektronik Başvuru Formu, 
2. 1.2’nci maddesi için, Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan 

olay nedeniyle cumhuriyet savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması ve o ilin en 
üst mülki idare amirince uygun görüşle teklif yazısı,  

3. 1.3’üncü madde için, eşinin öldüğünü gösterir belge, 
4. 1.4 ve 1.5’inci maddeler için, şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği, 
5. 1.6 maddesi gereğince yer değiştirmek isteyen öğretmenlerden; 

 
a. Aile nüfus kayıt örneği, 
b. Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge, 
c. Çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge, 

 
                          İstenecektir. 
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3. Başvuruda Yapılacak İşlemler 
 
Olağanüstü hâllere bağlı özrüne dayalı il içi ve iller arası başvurular, Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen 
dönemlerde; 
  

a- Elektronik Başvuru Formu’na, http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “kullanıcı adı” ve “şifre”yle 
girilebilecektir. 
b- Elektronik Başvuru Formu doldurulacaktır.  
c- Form doldurulurken, olağanüstü hâllere bağlı özür durumuna ilişkin bütün belgelerin istenilene 
uygun olarak düzenlenmiş olması gereklidir. 
d- Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı alınacak, onay işlemleri için belgelerle birlikte eğitim 
kurumu müdürlüğüne gidilecektir. 
e- Eğitim kurumu müdürlüğü,  belgeleri inceleyip Kılavuz’daki şartlara uygun olanları 
onaylayacaktır. 
f- İlçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık olmak üzere yetkilendirilmiş 
personelce de (gerektiğinde tereddüt edilen belge internet ortamında istenecek, tereddüt 
giderildikten sonra) onaylanacaktır. 
g- Onay birimlerinin onay işlemini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular 
değerlendirmeye alınacaktır. 

 
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla öğretmenler tarafından takip edilebilecektir.  
 
Değerlendirme sonuçları, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. 
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EK-1 
 

2011 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMLERİ 
 

2011 YILI 
ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI 

OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 
 

O
C

A
K

 

 Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 15-26 Aralık 2010 

I. AŞAMA 

 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 
 27 Aralık 2010 – 07 Ocak 2011 

Saat: 17.00 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onay Süreci 27 Aralık 2010 - 07 Ocak 2011  

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 27 Aralık 2010 - 10 Ocak 2011  

II. AŞAMA 

 Tercihlerin Yapılması 12 - 18 Ocak 2011 

 Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Onay Süreci 12 - 18 Ocak 2011 

 Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 20 Ocak 2011 

 Tebliğ, İlişik Kesme  
28 Ocak 2011  

Tarihinden İtibaren 

 
 

ÖNEMLİ NOT:   1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.     
 2- Belgeler, bir sonraki onay makamına aynı gün iletilecektir. 

 
 

2011 YILI  
OCAK VE AĞUSTOS DÖNEMLERİ DIŞINDA  

SAĞLIK VE OLAĞANÜSTÜ HÂLLERE BAĞLI BELİRLENEN ARA DÖNEM 
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

 

B
İR
İN

C
İ 

A
R

A
 D

Ö
N

E
M

 

 Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayımlanması 15 Aralık 2010 

 Başvuruların Kabul Edilmesi 01 - 08 Nisan 2011 

 Kurum / İlçe Onay Süreci               01 - 08 Nisan 2011 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü / Bakanlık Onay Süreci 01- 12 Nisan 2011 

 Atamaların Yapılması ve Kararnamelerin Gönderilmesi 13 Nisan 2011 

 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması 
14 Nisan 2011  

Tarihinden İtibaren  

 
ÖNEMLİ NOT:   1- Başvurular, ilgili makamlarca bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.     
 2- Belgeler, bir sonraki onay makamına aynı gün iletilecektir. 
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EK-2 
                                                                G. İLETİŞİM ADRESLERİ 
                                                                                       (1) 

 
                                                         İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE  

BAŞVURULMASI GEREKEN İLETİŞİM ADRESLERİ 
 

Not:  Öğretmenlerin, görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.meb.gov.tr) internet 
sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO 

Adıyaman, Amasya, Manisa, Uşak (0 312)  413 15 62 pgm_atama_yerdeg1@meb.gov.tr 

 (
0 

31
2)

  4
18

 0
3 

81
 

Bilecik, Kars, Kayseri, Kocaeli (0 312)  413 15 56 pgm_atama_yerdeg2@meb.gov.tr 

Çankırı, Gümüşhane, Malatya, Yozgat (0 312)  413 15 62 pgm_atama_yerdeg4@meb.gov.tr 

Bingöl, Denizli, Edirne, Yalova (0 312)  413 15 62 pgm_atama_yerdeg5@meb.gov.tr 

Elazığ, Mersin, Siirt, Tokat (0 312)  413 15 56 pgm_atama_yerdeg6@meb.gov.tr 

İstanbul (0 312)  413 15 48 pgm_atama_yerdeg8@meb.gov.tr 

Artvin, Isparta, Kilis, Mardin (0 312)  413 15 56 pgm_atama_yerdeg9@meb.gov.tr 

Balıkesir, Diyarbakır, Erzincan, Sakarya (0 312)  413 13 75 pgm_atama_yerdeg11@meb.gov.tr 

Aydın, Eskişehir, Niğde (0 312)  413 13 71 pgm_atama_yerdeg12@meb.gov.tr 

Antalya, Hakkari, Osmaniye (0 312)  413 13 79 pgm_atama_yerdeg13@meb.gov.tr 

Düzce, İzmir (0 312)  413 13 76 pgm_atama_yerdeg14@meb.gov.tr 

Adana, Batman, Erzurum, Tekirdağ  (0 312)  413 13 64 pgm_atama_yerdeg16@meb.gov.tr  

Bitlis, Bolu, Trabzon, Tunceli (0 312)  413 13 78 pgm_atama_yerdeg17@meb.gov.tr 

Bartın, Konya, Rize (0 312)  413 13 34 pgm_atama_yerdeg18@meb.gov.tr 

Bursa, Hatay, Iğdır, Şırnak (0 312)  413 17 88 pgm_atama_yerdeg19@meb.gov.tr 

Bayburt, Kırşehir, Nevşehir, Samsun  (0 312)  413 17 88 pgm_atama_yerdeg20@meb.gov.tr 

Ankara, Ardahan (0 312)  413 17 86 pgm_atama_yerdeg21@meb.gov.tr 

Ağrı, Burdur, Çanakkale, Gaziantep (0 312)  413 17 84 pgm_atama_yerdeg23@meb.gov.tr 

Kahramanmaraş, Ordu,  Muş, Zonguldak  (0 312)  413 17 90 pgm_atama_yerdeg24@meb.gov.tr 

Afyonkarahisar, Aksaray, Karabük, Sivas (0 312)  413 13 32 pgm_atama_yerdeg25@meb.gov.tr 

Kütahya, Muğla, Şanlıurfa (0 312)  413 15 56 pgm_atama_yerdeg44@meb.gov.tr 

Çorum, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale (0 312)  413 13 77 pgm_atama_yerdeg48@meb.gov.tr 

Giresun, Kırklareli, Sinop, Van (0 312)  413 17 83 pgm_atama_yerdeg47@meb.gov.tr 

Asker Öğretmenler (0 312)  413 17 83 pgm_atama_yerdeg47@meb.gov.tr 
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İLETİŞİM ADRESLERİ 
(2) 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE  
ANADOLU, FEN, SOSYAL BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ 

ÖĞRETMENLERİYLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK İÇİN 
 

Not:   Öğretmenler, görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.meb.gov.tr) internet 
sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ 
FAKS 

NO 

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, 
Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Siirt, Tunceli 

(0 312)  413 12 37 
pgm_atama_yerdeg26@meb.gov.tr 

 

 (
0 

31
2)

  4
18

 0
3 

81
 

Amasya, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, 
Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, 
Gümüşhane 

(0 312)  413 15 54 pgm_atama_yerdeg27@meb.gov.tr 

Bingöl, Çankırı, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu,  

(0 312)  413 12 37 pgm_atama_yerdeg28@meb.gov.tr 

İzmir, Karabük, Kırıkkale, , Kırklareli, Kırşehir, Kilis, 
Kütahya,  Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir 

(0 312)  413 15 54 pgm_atama_yerdeg29@meb.gov.tr 

Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, 
Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, 
Yalova, Zonguldak 

(0 312)  413 12 37 pgm_atama_yerdeg30@meb.gov.tr 

Adıyaman, Artvin, Bartın, Bayburt, Denizli, Düzce, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Rize, Sivas, Şırnak, 
Tekirdağ, Yozgat 

(0 312)  413 12 37 pgm_atama_yerdeg51@meb.gov.tr 

 
İLETİŞİM ADRESLERİ 

(3) 
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE  

DEĞERLENDİRME, DENETLEME VE PLANLAMA (MODÜLLER) KONUSUNDA BİLGİ 
EDİNMEK İÇİN 

 
Not: Öğretmenler, görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.meb.gov.tr) internet 

sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. 
 

İLLER TELEFON E-POSTA ADRESLERİ 
FAKS 

NO 
Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, 
Eskişehir, Nevşehir  (0 312)  413 13 62 pgm_atama_yerdeg32@meb.gov.tr 

(0
 3

12
) 

 4
18

 0
3 

81
 

Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, 
Giresun, Niğde (0 312)  413 13 80 pgm_atama_yerdeg33@meb.gov.tr 

Adana, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, 
Erzurum, Ordu 

(0 312)  413 13 62 pgm_atama_yerdeg34@meb.gov.tr 

 Hakkâri, Hatay, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Van, 
Yozgat, Zonguldak 

(0 312)  413 13 81 pgm_atama_yerdeg35@meb.gov.tr 

Adıyaman, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kars, Kastamonu, Mersin (0 312)  413 13 81 pgm_atama_yerdeg36@meb.gov.tr 

Ağrı, Gümüşhane, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Kütahya (0 312)  413 13 80 pgm_atama_yerdeg37@meb.gov.tr 

Afyonkarahisar, Ankara, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa,  
Mardin, Muğla, Muş (0 312)  413 13 62 pgm_atama_yerdeg38@meb.gov.tr 

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon (0 312)  413 13 81 pgm_atama_yerdeg39@meb.gov.tr 
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İLETİŞİM ADRESLERİ 
(4) 

 
ÖĞRETMENLERCE  

BİLGİ EDİNMEK İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK  
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İLETİŞİM ADRESLERİ 

 

İL
 

K
O

D
U

 

İL 
ADI 

İLETİŞİM 

İL
 

K
O

D
U

 

İL 
ADI 

İLETİŞİM 

İnternet  
Adresi 

Santral 
Numarası 

İnternet  
Adresi 

Santral 
Numarası 

01 Adana http://adana.meb.gov.tr 0322 4588375 46 Kahramanmaraş http://kmaras.meb.gov.tr 0422 2235017 

02 Adıyaman http://adiyaman.meb.gov.tr 0416 2134940 78 Karabük http://karabuk.meb.gov.tr 0370 4123267 

03 Afyonkarahisar http://afyon.meb.gov.tr 0272 2137603 70 Karaman http://karaman.meb.gov.tr 0338 2131666 

04 Ağrı http://agri.meb.gov.tr 0472 2151009 36 Kars http://kars.meb.gov.tr 0474 2128226 

68 Aksaray http://aksaray.meb.gov.tr 0382 2136840 37 Kastamonu http://kastamonu.meb.gov.tr 0366 2141001 

05 Amasya http://amasya.meb.gov.tr 0358 2122992 38 Kayseri http://kayseri.meb.gov.tr 0352 3301125 

06 Ankara http://ankara.meb.gov.tr 0312 2126640 71 Kırıkkale http://kirikkale.meb.gov.tr 0318 2246103 

07 Antalya http://antalya.meb.gov.tr 0242 2386000 39 Kırklareli http://kirklareli.meb.gov.tr 0288 2141074 

75 Ardahan http://ardahan.meb.gov.tr 0478 2114879 40 Kırşehir http://kirsehir.meb.gov.tr 0386 2132078 

08 Artvin http://artvin.meb.gov.tr 0466 2121032 79 Kilis http://kilis.meb.gov.tr 0348 8132828 

09 Aydın http://aydin.meb.gov.tr 0256 2259404 41 Kocaeli http://kocaeli.meb.gov.tr 0262 3226459 

10 Balıkesir http://balikesir.meb.gov.tr 0266 2430358 42 Konya http://konya.meb.gov.tr 0332 3533050 

74 Bartın http://bartin.meb.gov.tr 0378 2276893 43 Kütahya http://kutahya.meb.gov.tr 0274 2236241 

72 Batman http://batman.meb.gov.tr 0488 2132720 44 Malatya http://malatya.meb.gov.tr 0422 3232505 

69 Bayburt http://bayburt.meb.gov.tr 0458 2112536 45 Manisa http://manisa.meb.gov.tr 0236 2396464 

11 Bilecik http://bilecik.meb.gov.tr 0228 2121486 47 Mardin http://mardin.meb.gov.tr 0482 2121399 

12 Bingöl http://bingol.meb.gov.tr 0426 2132585 33 Mersin http://mersin.meb.gov.tr 0324 3291481 

13 Bitlis http://bitlis.meb.gov.tr 0434 2267700 48 Muğla http://mugla.meb.gov.tr 0252 2140136 

14 Bolu http://bolu.meb.gov.tr 0374 2151106 49 Muş http://mus.meb.gov.tr 0436 2123583 

15 Burdur http://burdur.meb.gov.tr 0248 2331119 50 Nevşehir http://nevsehir.meb.gov.tr 0384 2137934 

16 Bursa http://bursa.meb.gov.tr 0224 2567000 51 Niğde http://nigde.meb.gov.tr 0388 2323272 

17 Çanakkale http://canakkale.meb.gov.tr 0286 2171135 52 Ordu http://ordu.meb.gov.tr 0452 2231629 

18 Çankırı http://cankiri.meb.gov.tr 0376 2131134 80 Osmaniye http://osmaniye.meb.gov.tr 0328 8261783 

19 Çorum http://corum.meb.gov.tr 0364 2131038 53 Rize http://rize.meb.gov.tr 0464 2130454 

20 Denizli http://denizli.meb.gov.tr 0258 2655554 54 Sakarya http://sakarya.meb.gov.tr 0264 2513614 

21 Diyarbakır http://diyarbakir.meb.gov.tr 0412 2265850 55 Samsun http://samsun.meb.gov.tr 0362 4358063 

81 Düzce http://duzce.meb.gov.tr 0380 5241380 56 Siirt http://siirt.meb.gov.tr 0484 2232301 

22 Edirne http://edirne.meb.gov.tr 0284 2251632 57 Sinop http://sinop.meb.gov.tr 0368 2611987 

23 Elâzığ http://elazig.meb.gov.tr 0424 2385027 58 Sivas http://sivas.meb.gov.tr 0346 2271766 

24 Erzincan http://erzincan.meb.gov.tr 0446 2142073 63 Şanlıurfa http://sanliurfa.meb.gov.tr 0414 3142006 

25 Erzurum http://erzurum.meb.gov.tr 0442 2344800 73 Şırnak http://sirnak.meb.gov.tr 0486 2161560 

26 Eskişehir http://eskisehir.meb.gov.tr 0222 2397200 59 Tekirdağ http://tekirdag.meb.gov.tr 0282 2610836 

27 Gaziantep http://gaziantep.meb.gov.tr 0342 2308002 60 Tokat http://tokat.meb.gov.tr 0356 2141017 

28 Giresun http://giresun.meb.gov.tr 0454 2157525 61 Trabzon http://trabzon.meb.gov.tr 0462 2302094 

29 Gümüşhane http://gumushane.meb.gov.tr 0456 2131077 62 Tunceli http://tunceli.meb.gov.tr 0428 2132485 

30 Hakkâri http://hakkari.meb.gov.tr 0438 2112602 64 Uşak http://usak.meb.gov.tr 0276 2233990 

31 Hatay http://hatay.meb.gov.tr 0326 2276969 65 Van http://van.meb.gov.tr 0432 2224162 

76 Iğdır http://igdir.meb.gov.tr 0476 2276619 77 Yalova http://yalova.meb.gov.tr 0226 8141632 

32 Isparta http://isparta.meb.gov.tr 0246 2231020 66 Yozgat http://yozgat.meb.gov.tr 0354 2122727 

34 İstanbul http://istanbul.meb.gov.tr 0212 5261960 67 Zonguldak http://zonguldak.meb.gov.tr 0372 2536958 

35 İzmir http://izmir.meb.gov.tr 0232 4890414  

BAKANLIK http://www.meb.gov.tr 
TÜRKİYE HARİTASI  http://www.meb.gov.tr/popup/turkiye.html 

 


