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T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 27618651/903.02-E.5051062 14.05.2015
Konu :İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

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

............................BAŞKANLIĞINA
.............................BÜROSUNA

DAİRE

İlgi : a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
suretiyle atanması hakkında yönetmelik.
b) 10.Aralık.2014 tarihli 29201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
suretiyle atanması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik.
c) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26.03.2015 tarihli
ve 3268114 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere ilimize bağlı tüm okul ve kurumlarda görev yapan personelin,
il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (a) yönetmeliğin 32. maddesindeki
hükümlere göre yürütülecektir.

Bu bağlamda;
1- Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar ile işçi- geçici personel
hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31.05.2015
tarihi itibariyle kesintisiz en az 3 yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda
bulunabilirler.
2- Başvurular 15.05.2015 -21.05.2015 tarihleri arasında okullar/ kurumlar ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerince alınıp, incelenerek onaylanacaktır.
3- Adaya ait Başvuru ve tercih formu belgesinin aslı ve adaya ait onaylı hizmet cetveli İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne en geç 26.05.2015
tarihine kadar elden teslim edilecektir.
4- İl İçi isteğe bağlı yer değişikliğine başvuracak personel, durumuna uygun kadrolar
arasından en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilecektir.
5- Aylıksız izinde olan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olarak çalışan
personelimiz de il içi isteğe bağlı yerdeğiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
6- İl içi isteğe bağlı yerdeğişikliği talebinde bulunan personelin atamaları tercihleri de dikkate
alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde
halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması
durumunda kura yoluna başvurulacaktır.
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7- İl içi isteğe bağlı yerdeğişikliği talebinde bulunan personel Mebbis üzerinden özlük
bilgilerini kontrol etmek, varsa eksik ve hatalı bilgilerini başvuru işlemleri başlamadan önce
güncellemekle yükümlüdür.
8- Başvuruda bulunacak personel yer değiştirme suretiyle atanmak istediği kurumun
bulunduğu ilçede müktesebi itibariyle kadro unvanında atanabileceği boş kadro derecesinin
bulunup bulunmadığını kontrol edecek, boş kadro derecesi varsa tercih yapabilecektir.
Ayrıca, Başvuru yapan personel tercih ettiği eğitim kurumlarının bulunduğu ilçelerde kadro
derecesine denk bir kadro bulunmaması halinde bir alt kadro derecesine atanmayı kabul
ediyor ise başvuru formunda bu hususla ilgili alanı işaretlemesi gerekmektedir.
9- Başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimi 21.05.2015 mesai bitiminde
sonlandırılacağından, adayların atama başvurularını 15.05.2015 -21.05.2015 tarihleri
arasında yazımız ekinde gönderilen başvuru ve tercih formuna hizmet cetvelinin onaylı
örneğini ekleyerek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri; İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerinin ise başvuru yapan tüm personelin başvurularını liste yaparak, eksik bilgi ve
belgelerini tamamlayarak süresi içerisinde 26.05.2015 mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim
Müdürlüğü İnsan Kaynakları- 3 (Personel Atama) Şubesine elden teslim etmeleri
gerekmektedir.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyuru yazımızın herhangi bir mağduriyete sebebiyet
vermemesi için ilçeniz okul ve kurumlarında görev yapan tüm personele imza karşığında
duyurulması ve başvuruda bulunacak adayların ilgi yönetmelik hükümlerine göre
müracaatlarını yapmaları hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf CENGİZ
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
1- Boş kadro listesi. (20 sayfa)
2- Atama Takvimi. (1 sayfa)
3- Bakanlık Yazı örneği. (2 sayfa)

DAĞITIM:
20 İlçe Kaymakamlığına (İlçe M.E.Müd.)
Maarif Müfettişleri Başkanlığına
Şube Müdürlüklerine


