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T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-29023061-903.02.01-24904069                                                                 30.04.2021
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği                                                   ACELE VE GÜNLÜDÜR

               (EÖH sınıfı dışı personel).

............................ KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü )

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 tarih ve E-41289672 - 903.02.01 - 

                    24460347 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı personelinin İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer 
Değiştirme iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği ve il içi isteğe bağlı yer 
değiştirmelerin Mayıs ayında Valiliklerce aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacağı 
Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı ile bildirilmiştir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci maddesinde;
" 1) 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, hizmet süresinin eşit olması halinde halen 
bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek olup, eşitliğin bozulmaması durumunda 
kura yoluna başvurulur.

4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyurulur. " 
hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda;
a) İlçe bazında münhal / boş norm kadrolar dereceler bazında (EK-2) listede gösterilmiştir. 

Ayrıca ilimizde memuru bulunmayan lise dengi okullar ile ortaokullardan öğrenci sayısı  fazla olanlar, hiç 
hizmetlisi bulunmayan okul ve kurumlar (EK-3) listede gösterilmiş olup, il/ilçe/okul ve kurumların 
personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak atamalar yapılacaktır (Atamalar öğrenci sayısı, personel 
ihtiyaç ve kadro derece durumuna göre yapılacaktır.).

b) Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmamasına yönelik olarak 
bilgilerinde eksiklik bulunan personelin sicil dosyasının bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
MEBBİS özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellemeleri yaptırması 
gerekmektedir.

c) Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele (MEB İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğünün 20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazısı gereği), soruşturma geçirdiği okul/kurum/ilçe 4 
yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan personelin tercihini buna göre 
yapması.

. /  ..
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ç) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli 
olanların kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl fiilen görev yapmış olması,

d) İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden yukarıda anılan maddede yer 
alan şartları taşıyanların en fazla 10 (on) kuruma atanmak üzere başvuruları alınacaktır.

e) Kontenjan Tablosu (EK-2) ‘de tabloda bulunmayan diğer hizmet sınıfı kadrolar için 
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmetleri (Personel Atama) Şubesinden boş kadrolar için bilgi 
alınması gerektiği,

f) Başvuruda bulunacak personel tarafından doldurulan Başvuru ve Tercih Formu (EK-1) ‘na 
(MEBBİS e-personel modülünden alınan onaylı Hizmet Belgesinin) eklenmesi,

g) İl içi yer değişikliğinde bulunan personelin atama iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 32 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen kriterler ile birlikte 1 nci 2 nci 3 ncü ve 4 ncü derece kadrolara 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. Madesinin (B) bendinde yer alan hüküm doğrultusunda 
veya maaş müktesebi bu derecelere gelenlerin atamasının yapılacağı,

ğ) İl içi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinin en geç Haziran ayının ilk haftasında 
sonuçlandırılacağı,

h) İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personel bilgilerinin MEBBİS e-personel 
modülüne zaman kaybetmeden işlenmesi gerektiğinden, personelin eski görevlerinden ayrılma ve yeni 
görev yerlerine başlamalarının süresi içerisinde muhakkak yapılması,

ı) Başvuru ve Tercih Formu ile onaylı hizmet belgesi, Covid-19 salgını nedeniyle alınan 
tedbirlere istinaden Okul ve Kurumlar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri tarafından da İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine 
(Personel Atama) başvuru takvimi süresi içerisinde DYS üzerinden ivedilikle gönderilmesi,

Söz konusu yer değişikliği işlemlerinde aşağıda belirtilen takvime uyulması, başvuru sürecinde 
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yazının Yönetmelik 
kapsamında bulunan (bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç) Eğitim 
Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında okul ve kurumlarda görev yapan tüm personele duyurularak, herhangi 
bir mağduriyete yer verilmemesi, görev yeri değişikliği yapmak isteyenlerin, yazımız ekinde gönderilen 
Başvuru ve Tercih Formu (EK-1) ile aşağıda belirtilen takvime göre, ilgi yönetmelik hükümleri ve 
yazımız doğrultusunda başvuru yapmalarının mutlaka sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini 
önemle rica ederim.

                                                                                                                                Yasin TEPE
                                                                                                                                      Vali a.
                                                                                                                        İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:

EK-1 Başvuru ve Tercih Formu (EK-1) (1 sayfa)

EK-2 Kontenjan Çizelgesi (EK-2)          (3 sayfa)

EK-3 Okul ve Kurum Listesi (EK-3)      (... sayfa)

EK-4 Genel Açıklamalar                         (2 sayfa)

Dağıtım:

1 - Araban, İslâhiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli,

     Şahinbey, Şehitkâmil, Yavuzeli Kaymakamlıklarına.

2 - Dairemiz Hizmet Birimlerine.
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GAZİANTE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI EĞİTİM ÖĞRETİM 

HİZMETLERİ SINIFI DIŞI PERSONELİ
İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 30 Nisan 2021

Başvuruların Okul ve Kurum Müdürlüklerince Kabulü ve 
Başvuru Evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine DYS 
üzerinden gönderilmesi.

17 Mayıs 2021
20 Mayıs2021

Başvuru Evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne DYS üzerinden gönderilmesi. 21 Mayıs 2021

Başvuruların Başvuru İnceleme Komisyonu Tarafından 
İncelenmesi - Atama Sıra Listesinin Oluşturulması 24 - 27 Mayıs 2021

Atama Taslak Listesinin Yayımlanması.   
          

28 Mayıs 2021 

Atamaların Sonuçlandırılması - Elektronik Ortamda 
Duyurulması ve Ayrılma - Başlama İşlemlerinin Tamamlanması

31 Mayıs 2021
04 Haziran 2021


