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T.C.
ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-69519749-903.02.01-24669661 27.04.2021
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

   
İlgi : a)Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin  Görevde  Yükselme,  Unvan  Değişikliği  ve  Yer 
Değiştirme  Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
        b)Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/04/2021 tarihli ve 
E-41289672-903.02.01-24460347 sayılı yazısı.
       

İlimiz eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan ve eğitim öğretim 
hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi isteğe bağlı yer 
değişikliği ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) yazı doğrultusunda ekteki işlem takvimine göre yapılacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci Maddesinde; 
"(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik 

kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç 
yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.  

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve 
durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. 
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi 
isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit 
olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin 
bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur." 
hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün İlgi (b) yazısında ise; 

1- İliniz okul ve kurumlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmak suretiyle münhal 
kadroların duyuruya çıkılması, duyuruya çıkılacak döner sermaye saymanı kadroları için Bakanlık 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınması,

2- Başvuruda bulunacak personelin MEBBİS modülündeki  bilgilerinin güncellenmesi,  
3- Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev 

yaptıkları görev yerine aradan 4 (dört) yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi, 
4- 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka 

okul/kurumlarda  görevlendirilenlerin görev sürelerinin asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş 
sayılması, 
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5- Başvurusu alınan personelin yer değiştirmesinin, ilgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında  gerçekleştirilmesi,

6- İl içinde isteğe bağlı yer değişikliği gerçekleştirilen personelin göreve başlama tarihlerinin 
MEBBİS modülüne işlenmesi,

istenilmiştir.
Bu itibarla, ilçeniz/okulunuz/kurumunuzda öğretmen ve yönetici haricindeki 657 sayılı kanun 

kapsamında görev yapan personele duyuru yazısının tebliğ edilerek, il içi yer değişikliği başvurusunda 
bulunacak personelin başvuru belgelerinin il değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere İnsan 
Kaynakları Şubesine (Personel Atama) gönderilmesini, tereddüt edilen hususlar ile ilgili anılan birimle 
irtibat kurulması ve  başvuru sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

   
                                                                                                                       Nazan ŞENER
                                                                                                                             Vali a.                                  

                                                                                            İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1-Yazı
2-İşlem Takvimi
3- Tercih Formu
4- Konuya İlişkin Açıklamalar
5 –Münhal Liste (2 adet)

DAĞITIM:
Gereği:
6 İlçe Kaymakamlığına
Merkezdeki Tüm Resmi Eğitim Kurumlarına
Müdürlüğümüzdeki Tüm Şubelere


