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T.C.
ORDU VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 76101267-903.02.01-E.9759641 18/05/2018
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

b) Millî Eğitim Bakanlığı (İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)'nın 03/05/2018 tarihli
ve 8763456 sayılı yazısı.

Bakanlığımızda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan kadrolarda görev
yapan personelin il içi isteğe bağlı yer değişikliğine ilişkin Bakanlığımız İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, söz konusu personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişiklikleri
ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci
maddesine gereği, Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30
Eylül 2018 tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar il içi isteğe bağlı yer
değişikliği talebinde bulunabilecek olup başvuruların da mayıs ayı içerisinde alınması ve
atamaların haziran ayı içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla; il içerisinde isteğe bağlı olarak atama yapılacak kadro ve kontenjanlara
ilişkin listeler ile Başvuru ve Tercih Formu ve atama takvimi ekte gönderilmiş olup başvuru,
değerlendirme ve atama işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 32 nci ve ekteki takvim
doğrultusunda yürütülecektir.

Bu bağlamda;
1-Başvuruda bulunacak personelin mağduriyet yaşamaması için MEBBİS bilgilerinin

kontrol edilerek güncellenmesi,
2-Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği

ilçe/okul/kuruma aradan 4 (dört) yıl geçmeden kesinlikle tercih hakkı verilmemesi,
3-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile

aylıksız izinli olanların kadrolarının bulunduğu kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapmış
olması,

4-İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden gerekli şartları
taşıyanlara en fazla (10) kurum tercih hakkı verilmesi,

5- Yer değişikliği yapılan personel göreve başladığında bilgilerinin ivedi bir şekilde
MEBBİS modülüne işlenmesi,

gerekmektedir.
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Ayrıca, başvuruda bulunacak personel yalnızca Valiliğimizce ilan edilen ve müktesep
derece/kademeleri itibariyle 657 sayılı Kanunu'nun müsaade ettiği kadrolar ile halihazırda
ihraz ettikleri unvanlara başvuruda bulunabileceklerdir.

İlgi (a) Yönetmelik hükümleri, ilgi (b) yazıdaki açıklamalar ve yukarıda belirtilen
hususlar ile ekte yer alan takvim doğrultusunda; İlçenizde görev yapan eğitim öğretim
hizmetleri sınıfı dışındaki personelden il içerisinde isteğe bağlı olarak yer değiştirmek
isteyenlerin başvurularının alınarak Başvuru ve Tercih Formu (Ek-2) ve ekindeki diğer
belgelerin (hizmet cetveli vb.) 25 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar DYS
ortamında gönderilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Adem ÖZTÜRK
Vali a.

Vali Yardımcısı

Ek :
Kontenjan ve Kadro Listesi1- 

2- Başvuru ve Tercih Formu
3- Başvuru ve Atama Takvimi
4- Bakanlık Yazısı (2 sayfa)

Dağıtım :
19 ilçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
(Hizmet Birimlerine)


