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T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 35390477/903.02/4758095 07.05.2015
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIMLI

İlgi (a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle AtanmasıHakkında Yönetmelik

İlgi (b) Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26.03.2015 tarih ve 3268114 sayılı yazıları.

İlimizde münhal bulunan kadrolara İlgi (a) yönetmeliğin "İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler" başlığı
kapsamında atama yapılacaktır.

1- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla
kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Başvuruda bulunacak personeller en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar İl içi isteğe bağlı yer
değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Tercihler yapılırken; kadro derecesine göre ve maaş derecesi
dikkate alınarak yapılacaktır.

A.) Kendi unvanında ve kadro derecesinde tercih yapacaklar aynı kadro derecesine göre tercihte
bulunabileceklerdir.

B.) Kendi unvanında ve maaş derecesine göre tercihte bulunacaklar da maaş derecesinin en fazla 3
aşağısı veya 3 yukarısı olmak üzere tercihte bulunabileceklerdir.

C.) 3 ve 4.' üncü derecelere müracaat edebilmek için Yönetmeliğin 68/B maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.

3- İlimizde münhal bulunan kadrolar Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.

4- Atamalar ilgi (a) yönetmeliğinin 32. maddesinde belirtildiği şekilde; hizmet süresi üstünlüğüne göre
atama yapılacak olup hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana
öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna gidilecektir.

Başvurular için hazırlanan tercih formu ve iş takvimi Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmış olup
İlçenizde bulunan tüm personellere duyurulması, ilgi Yönetmelik doğrultusunda şartları taşıyanların
başvurularının alınarak Okul Müdürlüklerinden gelen başvuru formlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince
ekte gönderilen EK-2 Formuna toplu halde işlenerek Müdürlüğümüz atama21_2@ meb.gov.tr adresine
e-mail ile yollanması ve onaylı hizmet belgesi ile başvuru formunun 18.05.2015 tarihi mesai bitimine kadar
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (personel Atama) Şubesine elden teslim edilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.
Metin DİREK

Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.

EKLER :
EK-1) Personel Değ.Formu Tercih listesi (1 sayfa)
EK-2) Ek-2 Formu (1 sayfa)
EK-3) Çalışma Takvimi (1 sayfa)

DAĞITIM ve GEREĞİ:
17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


