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T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-68618143-903.02.01-49541099 13.05.2022
Konu : Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki
              Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi      : a) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin  Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer
                  Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
              b) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2022 tarih ve 49255968 sayılı  yazısı.

c) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarih ve 27937318 sayılı yazısı.
 

               1. İlgi (a) Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 
Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda 
bulunabilirler.  

2. Başvuruda bulunacak personeller durumlarına uygun kadrolar arasından  en fazla 10 kuruma 
atanmak üzere tercihte bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli 
olanlar ile aylıksız  izinli olanlar  kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl fiilen yapmış 
olması şartıyla  il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.Tercihler  kadro 
derecesine göre ve maaş derecesi dikkate alınarak yapılacaktır.

a) Kendi ünvanında  ve kadro derecesinde tercih yapacaklar aynı kadro derecesine göre tercihte 
bulunabileceklerdir.

b) Kendi ünvanında ve kadro maaş derecesine göre tercihte bulunacaklar da maaş derecesinin en 
fazla 3 aşağısı veya 3 yukarısı olmak üzere tercihte bulunabileceklerdir.

3. Atamalar ilgi (a) yönetmeliğin 32. maddesinde belirtildiği şekilde; personelin atamaları 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacak olup hizmet süresinin eşit 
olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin 
bozulmaması durumunda ise kura yoluna başvurulacaktır.

4. Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği okul/kurum/ilçeye 
20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi gerekmektedir.

5. Başvuru yapacak personel Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısına 
istinaden "Tasarruf Tedbirleri" konulu Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde bulunan 
açıklamalara göre başvuru yapacaktır.  Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı yazımız ekinde gönderilmiş olup, 
başvuru yapacak personelin açıklamayı dikkatlice okuması ve tercihlerini yapılan açıklama 
doğrultusunda yapması gerekmektedir.

6. Atama kararnameleri gönderildikten sonra belgeye dayalı mazereti olmadığı takdirde, ataması 
yapılan personelin ataması kesinlikle iptal edilmeyecektir.
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Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmaması bakımından kişilerin 
MEBBİS özlük modülünde yer alan bilgilerini inceleyerek, varsa hataların düzeltilmesi için İl/ İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları (Özlük Şubesi) ile irtibata geçerek bilgilerini belgeye dayalı 
olarak  düzelttirmeleri gerekmektedir.

Başvurular   yazımız ekinde gönderilen tercih formu ile en fazla 10 eğitim kurumu tercih edilmek 
suretiyle yapılacak olup kurum tarafından onaylı hizmet cetveli ile birlikte Müdürlüğümüze 
gönderilecektir.

Atamaları gerçekleştirilen personelin atama kararnameleri okul ve kurum müdürlüklerine 
gönderildikten hemen sonra ayrılma ve başlama işlemleri yapılacaktır.

Konunun ilçenizde/okulunuzda/kurumunuzda görev yapan tüm personele imza karşılığında 
duyurulması, hizmet sürelerinin kontrol edildikten sonra başvuru formlarının tam ve eksiksiz olarak  18 
Mayıs 2022 tarihine kadar  Müdürlüğümüze  gönderilmesi hususunda;

  Gereğini önemle  rica ederim.

                 Gürsel EKMEKCİ
                  Vali a.
       İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1. İlgi (b) ve (c) Yazı (2 sayfa)
2. Başvuru ve Tercih Formu (1 sayfa)
3. Münhal Kadro Listesi (3 sayfa)

Dağıtım :
-7 İlçe Kaymakamlıklarına
 (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
-Merkez İlçe Dahilindeki Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine
-Müdürlüğümüz Birimlerine


