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T.C.
ESKİŞEHİR VAL İLİĞİ
İl Milli E ğitim Müdürlü ğü

Sayı : 84053286/903.02/4510777 29.04.2015
Konu : Taşra Personelinin İl İçi İsteğe

Bağlı Yer Değişikliği Başvuruları

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

................................ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :a)Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, UnvanDeğişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması HakkındaYönetmelik.

b)MEB. İnsan Kaynakları GenelMüdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 3268114 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı personelinin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş
ve işlemler ilgi (a) yönetmelikhükümlerine göreyürütüleceği ve il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerin Mayıs
ayındaValiliklerce yapılacağı Bakanlığımızın ilgi (b) yazısındabildirilmiştir. Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı
ile de aşağıda belirtilenaçıklamalar çerçevesinde atamaların yapılacağı duyurulmuştur.

İlgi (a) yönetmeliğin 32 ncimaddesinde;
1-"Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç , bu yönetmelik

kapsamında bulunanpersonelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç
yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvurudabulunabilirler.

2- Başvurular Mayıs ayındaİl Milli E ğitim Müdürlüğümüzce belirlenen vemükteseplerine uygun
kadrolar arasındanen fazla on kuruma atanmak üzere tercihtebulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu
kurum vekuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme
başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum vekuruluşlarda geçici görevli olanlar ile
aylıksız izinli olanlar yer değiştirmebaşvurusunda bulunabilirler.

3- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları,Haziran ayında
tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresiüstünlüğüne göre, hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen
bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek olup, eşitli ğin bozulmaması durumunda
kura yolunabaşvurulacaktır.

4- Bu madde kapsamında yapılan atamalarMüdürlüğümüzce duyurulacaktır.
Bu bağlamda;
1-İlçe bazında münhal normlar (Ek2) listedegösterilmiş olup, İl/İlçe/Okul ve Kurumların personel

ihtiyacı göz önündebulundurularak atamalaryapılacaktır. (Ancak bu maddede bahsedilen tercih edilen
kuruma kesin atanacağı anlamına gelmemekte olup, yukarıdabahsedildiği üzere atamalar öğrenci, personel,
ihtiyaç vekadro/derece durumuna göreyapılacaktır.)

2-Başvuruda bulunacak personel açısındanolumsuzluklar oluşmaması için Mebbis özlük modülünde
yer alan kimlik ve hizmet süresibilgilerinin güncellenmesi yapılacaktır.

3-İl İçi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunanpersonelden yukarıda anılan maddede yer alan
şartlarıtaşıyanların en fazla 10 kuruma atanmak üzerebaşvuruları alınacaktır.
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4-Ek-2'de bulunmayan Teknik Hizmetler kadrosu personeli için Bakanlığımızın yapmış olduğu
Unvan Değişikliği sınavında yayınlanan boş kadrolara tercihyapılamayacağından dolayı ayrıca diğer
bulumayan unvanların da tercih yaparkenMüdürlüğümüzden boş kadrolar için bilgi alınmasıgerekmektedir.

5- İl içi yer değişikliğinde bulunan personelin atama iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmelikle birlikte
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. Maddesinin (B) bendinde yer alan hükümlerdoğrultusunda
yapılacaktır.

6-Ataması yapılacak olan personelin yerine atama yapılma ihtimali olduğundan, müracatta bulunacak
personelin boşalması muhtemel kurumları da tercih etme hakkıbulunmaktadır.

7-İlçe içi yerdeğişikliklerinde norm kadro durumuaranmayacaktır.
8-İl İçi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinin en geç Haziran ayının ilk haftasında

sonuçlandırılacaktır.
9-İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personelin bilgileri MEBBİS modülüneişlenecektir.
10-İl içi yer değişiklikleri sırasındaoluşabilecek güncelleme vedüzenlemeler müdürlümüz resmi

web sitesi olanhttp://eskisehir.meb.gov.tr/ adresindeduyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun ilçe/kurumpersoneline gerekli duyurununyapılmasını rica ederim.

Necmi ÖZEN
Vali a.

İl Milli E ğitim Müdürü
DAĞITIM:
-14 İlçeKaymakamlığına (İlçe MEM)
- Öğretmen Evi ve ASO

- Baksan Mesleki Eğitim Merkezi
- Müdürlüğümüz ŞubeMüdürlükleri

- Maarif Müfettişleri Başkanlığı

- Özel Büro
EKLER:
-Başvuru Formu (EK-1) (1 adet)

-İlçelerin Kadro Durumu (EK-2) (1 adet)

-ATAMA TAKV İMİ:
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH

Duyuru yapılması 29/04 - 04/05 2015

Okul/Kurum veİlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince
başvuruların kabulü

04 - 06 Mayıs 2015

Başvuru evraklarının İl Milli E ğitim Müdürlüğüne elden teslim edilmesi06 - 08 Mayıs 2015

Başvuruların değerlendirilmesi, Atamaların Yapılması ve
Elektronik OrtamdaDuyurulması

18 Mayıs 2015 tarihinden
itibaren

Ayrılma / Başlamaİşlemlerinin Yapılması 25 Mayıs 2015 tarihinden
itibaren yasal süreiçerisinde.

İSTENİLEN BELGELER:
1-Başvuru Formu (Okul Müdürleri tarafındanonaylatılacaktır.)
2-Hizmet Cetveli (Onaylı)


