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T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-45252208-903.02.01-49440649 11.05.2022
Konu :İl İçi İsteğe Bağlı Yer  Değişikliği
            (Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı
             Dışındaki Personel)

DAĞITIM YERLERİNE
        
İlgi   :  a) Millî Eğitim Bakanlığı  Personelinin  Görevde  Yükselme, Unvan  Değişikliği  ve Yer 
               Değiştirme  Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
           b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müd. 10/05/2022 tarihli ve 49255968 sayılı yazısı
 

  İlimiz eğitim-kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu kapsamında görev yapan personellerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği ilgi mevzuat 
çerçevesinde ekteki işlem takvimine göre gerçekleştirilecektir.

İlgi Yönetmeliğin 32’nci maddesinde;
İlgi (a) Yönetmeliğin zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yer değişikliği il içi isteğe 

bağlı yer değiştirmeler  başlıklı 32'inci maddesinde; Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü 
bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül 2022 
tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar,  yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.  

 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.

 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, tercihleri de dikkate 
alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valilikce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen 
bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir, 
eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur. 

Bakanlığımız İnsan kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında ise;
1- İl/ilçe/okul ve kurumlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak münhal kadroların 

duyuruya çıkılması, 
2- İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden yukarıda anılan maddede yer 

alan şartları taşıyanların en fazla 10 kuruma atanmak üzere başvurularını Mayıs ayı içerisinde alınması,  
3- Başvuruda bulunacak personelin MEBBİS özlük modülünde yer alan kimlik hizmet süresi 

bilgilerinin kontrol edilmesi,
4-Haklarında yapılan idari soruşturmaya sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev 

yaptıkları görev yerine 4 (Dört) yıl geçmeden tercih yapmaması,  
5- İl içi isteğe bağlı yer değişikliği işlemlerinin en geç Haziran ayının ilk haftasında 

sonuçlandırılması,
6- İl içi isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personelin MEBBİS modülüne işlenmesi  istenilmiştir. 
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Bu itibarla ilçeniz okulunuz/kurumuzda öğretmen ve yönetici haricindeki 657 sayılı kanun 
kapsamında görev yapan personellere duyuru yazısının tebliğ edilerek, il içi isteğe bağlı yer değişikliği 
başvurusunda bulunacak personellerin başvuru belgelerinin Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi 
Bölümüne (Atama Şubesine) gönderilmesini, tereddüt edilen hususlar ile ilgili anılan birimle irtibat 
kurulması hususunda;

          Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.

               

                                                                                                                            Halil YÜCEL
                                                                                                                              Vali a.

                                                                                                                         İl Milli Eğitim Müdürü

Dağıtım:    
7 İlçe Kaymakamlıklarına 
( İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Merkez İlçe Eğitim Kurumu Müdürlüklerine
Müdürlüğümüzdeki Tüm Hizmet Birimlerine

 

Ekler:
1-İşlem Takvimi                ( 1 Sayfa)
2-Tercih Dilekçesi Formu (1 Sayfa)
3-Bakanlık yazısı               (2 Sayfa)
 Münhal Kurum Listesi  
(http:bingol.meb.gov.tr internet
Adresinde yayımlanacaktır.


