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T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-84900378-903.02.01-50022458 20.05.2022
Konu : 2022 Yılı (E.Ö.H Dışı Personelin)
            İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIMLI

İlgi  a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği  ve Yer Değiştirme 
               Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
         b) MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2022 tarih ve 49255968 sayılı yazısı.

İlimiz genelindeki okul ve kurumlarda görev yapan personelden ilgi (b) yazı gereğince Milli Eğitim 
Bakanlığı personelinin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin  ilgi (a) Yönetmeliğin 32.maddesine 
göre yapılacağı bildirilmiş olup;

İlgi (a) Yönetmeliğin 32'nci maddesinde "(1)  bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden 
bulundukları kurumda 30 Eylül  tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar,  yer değiştirmek 
üzere başvuruda bulunabilirler.  

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il 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. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır.  Hizmet süresinin eşit 
olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin 
bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur.
 Yine ilgi (b) yazıda belirtilen  Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma 

geçirdiği İl/İlçe/Okul/Kuruma dört yıl geçmeden tercih hakkı verilmemesi gerektiği bildirilmektedir.
1-Başvuru İşlemleri
Yer değiştirme talebinde bulunacak olan personel duyuru yazımızın ekinde yer alan başvuru 

formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurularak belirtilen dereceler doğrultusunda D.M.K'nın 
68.maddesi hükümlerince kendi müktesebine uygun kadroları tercih etmek suretiyle,  (68/B'ye göre atama 
yapılamayacaktır.)   en fazla 10 kuruma atanmak üzere başvuru formu doldurulup imzaladıktan sonra, 
halen görev yaptığı (kadrosunun bulunduğu) okul müdürlüğüne 23-27/05/2022 tarileri arasında teslim 
edecektir.

2-Kadro Dereceleri
Halen görev yaptığı ilçe dışındaki başka bir ilçedeki eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda 

bulunacak personel listeden atanmak istediği kurumun bulunduğu ilçede müktesebi (maaş derecesi) 
itibariyle kadro unvanında atanabileceği boş kadro derecesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek, 
boş kadro derecesi varsa tercih yapabilecektir. Ayrıca, maaş derecesine uygun bir kadro bulunmaması 
halinde alt kadro derecesine atanmayı kabul ediyor ise başvuru formunda bu hususla ilgili alanı 
işaretlemesi gerekmektedir.  Görev yaptığı ilçe içindeki diğer bir eğitim kurumunu tercih etmek isteyen 
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personel ise uygun boş kadro derecesi bulunup bulunmadığına bakmaksızın atama başvurusunda 
bulunabilecektir.

3-Başvuruya Eklenecek Belgeler
Hizmet Cetveli
Hizmet cetvelindeki bilgiler aday tarafından kontrol edildikten sonra imzalanacaktır. 
Okul-kurum müdürlüklerince teslim alınan başvuru evrakındaki bilgilerin doğruluğu kontrol 

edildikten sonra, ekine personelin hizmet cetveli eklenerek, belirtilen süreler içerisinde hiyerarşik işleyişe 
uygun olarak il Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılması sağlanacaktır. Başvuru evrakları ilçe milli eğitim 
müdürlükleri tarafından tek tek değil toplu olarak üst yazı ile il milli eğitim müdürlüğüne dys ortamında 
gönderilecektir.

Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar 
Müdürlüğümüzün http://cankiri.meb.gov.tr internet adresinde duyuru ve başvuru süresince 
yayımlanacağından personel/okul/kurum/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi 
gerekmektedir. Başvuru evraklarının teslim tarihinden itibaren yapılacak olan değerlendirme ve atama 
işlemlerinin bitiminde, atama sonuçları elektronik ortamda Müdürlüğümüzün http://cankiri.meb.gov.tr 
internet adresinde ilan edilecektir. Duyuru yazımızda açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye 
ait diğer hususlar hakkında ilgi Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bakanlığımız tarafından yapılabilecek  atama ve kadro değişikliklerinde İlimizce de değişiklik 
yapılabilecektir.   

Ayrıca, il içi isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle  ataması yapılan personelin, ataması yapıldıktan 
sonra geçerli mazereti   (Yönetmelikte belirtilen Özür gurupları) oluşanlar hariç olmak üzere atama iptal 
talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Duyuru yazımızın ve eklerinin, ilçeniz eğitim kurumlarında / 
şubenizde (varsa kurumunuz dışında geçici görevlendirme suretiyle çalışanlar dahil) görev yapan 
personele duyurulması, 23-27/05/2022 tarihleri arasında başvuruların alınması ve alınacak başvuru 
evraklarının 30-31/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar DYS Sistemi üzerinden toplu olarak 
Müdürlüğümüze gönderilmesini arz/rica ederim.

                                                                                                                               Muammer ÖZTÜRK
                                                                                                                                         Vali a.                      
                                                                                                                              İl Milli Eğitim Müdürü       
                                                                                  
Ekler:
1.Dilekçe Formu
2.Kontenjan Listesi
3.İlgi (b) Yazı

İstenilen Belgeler:
1-Başvuru Formu (Okul Müdürleri tarafından onaylatılacaktır.)
2-Hizmet Cetveli (Onaylı)

Dağıtım:
Çankırı Valiliğine (İl Yazı İşleri Müd.)
11 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM.)
Mrk.Bağlı tüm Okul ve Kurum Müd.
Hizmet Şubelerine


