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T.C.
SİİRT VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-46264178-903.02.02-24530018 22.04.2021
Konu :  Personel il içi isteğe bağlı yer
               değişikliği.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a- Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer 
                 Değiştirme Suretiyle Atanması hakkında Yönetmelik.

  b- Milli Eğitim Bakanlığı Persunel Genel Müdürlüğünün 21/04/2021 tarih ve 24460347 sayılı 
yazısı.

İlimiz merkez ve bağlı ilçelerde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personellere yönelik 
olmak üzere; bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar 
il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (a) yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Personelin il içi başvuru ve atama ile ilgili işlemler ve çalışma takvimi aşağıda belirtilmiş olup, 
başvuru form'u ilişikte gönderilmiştir.

Başvuru ve Atama ile İlgili Hususlar: 
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul/Kurumlardaki personelin, il içi isteğe bağlı yer 

değişikliği iş ve işlemleri, Okul ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak aşağıda 
belirtilen hususlara göre gerçekleştirilecektir.

1- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyla 
kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
2- Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, daha önce görev 
yaptıkları görev yerine aradan 4 (dört) yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyecektir. 
3- Başvurular çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında alınacak olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 
belirlenen ve durumlarına uygun münhal kadrolar arasından en fazla (10) kuruma tercihte bulunmak 
üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
4- Herhangi bir ilçede normu bulunmayan kadrolara atama yapılamayacağı için o unvanda ihtiyaç 
gösterilmeyecektir.
5- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebilnde bulunan personelin atamaları, tercihleri de dikkate alınarak 
hizmet süresi üstünlüğüne göre müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen 
bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması durumunda kura 
sonucuna göre atama yapılacaktır.
6- Başvuruda bulunacak adaylar; Özlük bilgilerinin MEBBİS modülünde düzeltilmesinden ve 
güncellenmesinden kendileri sorumlu olacaktır.
7- İl içi yer değişikliği talebinde bulunacak olan personel, Müdürlüğümüzün http://siirt.meb.gov.tr 
adresinde ve/veya ilişikte gönderilen "Personel İl İçi Yer Değiştirme Başvuru Form"unu kullanarak 
ihtiyaç olarak ilan edilen okul ve kurumlardan en fazla (10) tercihte bulunabileceklerdir.
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8- İller arası yer değiştirme takvimi Bakanlığımızca yayımlandıktan sonra müdürlüğümüz internet 
sayfasında ayrıca duyurulacaktır.
9- İl içi yer değişikliği gerçekleşen personelin ataması iptal edilmeyecektir. 
10- Başvuruların belirtilen iş ve işlemlere ilişkin takvim doğrultusunda doğru ve zamanında 
gerçekleşmesinden aday, okul/kurum ve ilçe yöneticileri sorumlu olacaktır.
11- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise de iptal edileceği gibi, 
sırasıyla başvuru yapan personel ile başvuruyu onaylayan okul/kurum ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 
yapılan işlemden sorumlu tutulacaklardır.
12- Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Müdürlüğümüz http://siirt.meb.gov.tr internet adresinden 
duyurulacaktır. 
13-Başvuru sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyet 
gösterilecektir. 
              
             Başvuruların yukarıda belirtildiği şekilde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
ve her hangi bir aksamaya veya mağduriyete meydan verilmeden süresi içerisinde iş ve işlemlerin 
yürütülmesini önemle rica ederim.  

                                                                                                               Deniz EDİP
         Vali a.

   İl Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
1-Başvuru Form'u (1 sayfa)
2-İhtiyaç Listesi (4 sayfa)
(Not: İhtiyaç Listesi duyurusu süresi içinde siirt.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır)

Dağıtım:
Gereği: Tüm ilçe ve merkez okul kurum müd'ne müdürlüğümüz birimlerine

ÇALIŞMA TAKVİMİ
                  YAPILACAK İŞLEM İŞLEM TARİHİ SORUMLU BİRİM
Duyuru 26 Nisan 9 Mayıs 2021  İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Münhal Kadroların İlan Edilmesi 5- Mayıs 2021  İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Başvuruların Yapılarak, Formların Okul/Kurum 
Müdürlüklerine teslim Edilmesi.

10-12 Mayıs 2021 Personelin Çalıştığı Kurum

Okul/Kurumların Başvuru Formlarını Bağlı Bulundukları 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim Edilmesi.

17-18 Mayıs 2021 İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri

Başvuru Evraklarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elden Teslim Edilmesi

20-21 Mayıs 2021 Merkez Okul/Kurum ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlükleri

Başvuruların Değerlendirilmesi, Atamaların Yapılması 
ve İlanı

24 Mayıs-02 Haziran 
2021

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlişik Kesme İşlemleri       04 Haziran 2021'den 
itibaren

Personelin Çalıştığı Kurum
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