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MANİSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-21959515-903.02.01-24993503 04.05.2021
Konu : 2021 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
               Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
               Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

İlgi Yönetmeliğin 32.maddesinin 1.fıkrasında, “Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü 
bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle 
kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.” 

2. fıkrasında, "Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili İl 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. fıkrasında, "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. fıkrasında ise, "Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur." 
denilmektedir.

Bu hüküm gereğince, eğitim öğretim sınıfı harici hizmet sınıfılarında çalışan personelden, halen görev 
yaptığı eğitim kurumunda 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlardan yer değiştirme 
talebi olanların başvuruları alınarak atamaları yapılacaktır.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları Mayıs ayında tercihleri de dikkate 
alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacak olup hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu 
kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması halinde kura yoluna 
başvurulacaktır.
1-BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru, ekte gönderilen İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Talep Formu ile yapılacak olup form ve 
ekleri, iş takviminde belirtilen tarihler arasında görev yapılan eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Okul ve kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanan başvurular, iş takviminde belirtilen sürelere 
bağlı kalınarak sırasıyla İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Hizmet sürelerinin hesabında ilgi Yönetmeliğin 4.maddesinin 1.fıkrasının (h) bendinde geçen süreler 
dikkate alınacaktır.
2-KADRO DERECELERİ

Yazımız ekinde, kurum bazında açık ilan edilen unvanların listesi (ek-1) ile açık ilan edilen unvanların 
ilçe bazında kadro derecelerinin yer aldığı liste (ek-2) bulunmaktadır.

Halen görev yaptığı ilçe dışındaki başka bir ilçedeki eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda 
bulunacak personel yer değiştirme suretiyle atanmak istediği kurumu (ek-1) listeden seçtikten sonra, (ek-2) 
listeden atanmak istediği kurumun bulunduğu ilçede müktesebi (maaş derecesi) itibariyle kadro unvanında 
atanabileceği boş kadro derecesinin  bulunup bulunmadığını kontrol edecek, boş kadro derecesi varsa tercih 
yapabilecektir.
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Ayrıca, maaş derecesine uygun bir kadro bulunmaması halinde alt kadro derecesine atanmayı 
kabul ediyor ise başvuru formunda bu hususla ilgili alanı işaretlemesi gerekmektedir.

Görev yaptığı ilçedeki diğer bir eğitim kurumunu tercih etmek isteyen personel ise uygun boş kadro 
derecesi bulunup bulunmadığına bakmaksızın atama başvurusunda bulunabilecektir.
3-MEBBİS KAYITLARININ KONTROL EDİLMESİ

Yer değiştirme talebinde bulunacak olan personel MEBBİS e-personel modülü üzerinde bulunan tüm 
bilgilerini kontrol etmek ve varsa eksik veya hatalı bilgilerinin başvuru işlemleri başlamadan önce ilgili il/ilçe milli 
eğitim müdürlüğü tarafından düzeltilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Hizmet sürelerinin hesaplanmasında adayların hizmet cetveli esas alınacağı için, adayların hizmet 
cetvellerini titizlikle incelemesi, eksik veya hatalı bilgilerini yine ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 
düzelttirmeleri gerekmektedir.
4-BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Hizmet Cetveli,
Hizmet cetvelindeki bilgiler aday tarafından kontrol edildikten sonra, “Bilgilerim tam ve eksiksizdir.” 

ifadesi ile birlikte imzalanacaktır.
5-DİĞER AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20/06/2016 tarihli ve 6785766 sayılı yazısı gereği, 
soruşturma sonucu görev yeri değişen personel, soruşturma sonucu ayrıldığı ilçe, okul veya kuruma dört yıl 
geçmeden atanma talebinde bulunamayacaktır.

30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda 
görevlendirilenlerin görev sürelerinin asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılacaktır.

Okul ve kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanan başvurular, iş takviminde belirtilen sürelere 
bağlı kalınarak sırasıyla İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımayan adayların evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kesinlikle 
gönderilmeyecek, iş takviminde belirtilen süreler dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar Müdürlüğümüzün 
http://manisa.meb.gov.tr internet adresinde duyuru ve başvuru süresince yayımlanacağından  personel/okul/ilçe 
milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Duyuru yazımızda  açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye ait diğer hususlar hakkında ilgi 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Yayımlanan duyuru ile ilgili itiraz ve taleplerin değerlendirmeye alınabilmesi için duyuru süresi içerisinde 
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, il  içi isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelin, ataması yapıldıktan sonra 
yürürlükteki yönetmelikte  belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanlar hariç olmak üzere atama iptal talepleri 
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Atamalara ilişkin sonuçlar, Müdürlüğümüzün http://manisa.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 Başvurusu alınan personelin yer değiştirmesinin, ilgi Yönetmeliğin 32'nci maddesinin üçüncü fıkrasında 

belirtilen hükümler  çerçevesinde en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçeklecektir.
İl içinde isteğe bağlı yer değişikliği gerçekleştirilen personelin göreve başlama tarihlerinin MEBBİS 

modülüne işlenecektir.
Duyuru yazımızın ve eklerinin, ilçeniz eğitim kurumlarında / şubenizde (varsa kurumunuz dışında geçici 

görevlendirme suretiyle çalışanlar dahil) görev yapan personele imza karşılığı duyurulmasını,  başvuruların iş 
takviminde belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmetleri Şubesine (Personel Atama 
Birimi) elden teslim edilmesini;

Ayrıca başvuru sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi rica ederim.

                 Tufan ÇELİK
        Vali a.

         Milli Eğitim Müdür V.
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Ek:
1-İlçe ve Kurum Bazında İhtiyaçları Gösterir Liste (15 Sayfa)
2-İlçe ve Unvan Bazında Boş Kadroları Gösterir Liste (6 Sayfa)
3-İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Talep Formu
4-Bakanlık Yazısı (21/04/2021 tarih ve 24460347 sayılı yaz)

Dağıtım:
17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şubelerine

ATAMA TAKVİMİ
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH
İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Atama Duyurusu  04.05.2021-07.05.2021
Başvuru Yapılması, Başvuruların Okul/Kurum Müdürlüklerine Teslimi 10.05.2021-17.05.2021
Başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi  18.05.2021
Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi  20.05.2021-21.05.2021
Başvuruların İnceleme ve Değerlendirme İşlemleri 24.05.2021-26.05.2021
Atama Sonuçlarının İlan Edilmesi 27.05.2021
Atanan Personelin En Geç Göreve Başlama Tarihi 04.06.2021


