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T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92302672-903.02-E.5338773 25.05.2015
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

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

b)Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26/03/2015 tarihli ve 3268114 sayılı
yazısı.

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) yazıdaki açıklamalar doğrultusunda, ilgi (a) Yönetmeliğin
32. maddesi gereği, Bölge Hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu
Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla
kesintisiz en az üç yıl görev yapanların, il içinde yer değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer
değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

1-BAŞVURU İŞ VE İŞLEMLERİ
1.1 Adaylar en fazla on (10) tercihte bulunabilecektir.
1.2 Atamalar hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde
halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması
durumunda kura yoluna başvurulacaktır.
1.3 Hizmet süresi hesaplamalarında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi
çerçevesinde hesaplanan süreleri) son tarih olarak 31/05/2015 tarihi baz alınacaktır.
1.4 Müracaatlarda Adayların MEBBİS’te kayıtlı bilgileri esas alınacağından, başvuru yapmadan önce
MEBBİS kayıtlarını incelemeleri, varsa hatalı kayıtları düzelttirmeleri gerekmektedir.
1.5 Verilen münhal kadrolar il-ilçe millî eğitim müdürlüğünde ve bağlı okul ve kurumlarda
kullanılacak, kesinlikle ilçeler arası kadro aktarımı yapılmayacaktır.
1.6 Duyuruda belirtilen tarihler dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi bir
değişiklik yapma söz konusu olmayacaktır. Ancak atamalar gerçekleştirilmeden önce başvurusunu
iptal ettirmek isteyenlerin, dilekçe ile müracaatları halinde istekleri değerlendirilecektir.
1.7 Başvurular yer değiştirme takviminde belirtilen son gün saat 17.30’ da sona ereceğinden bu
saatten sonra herhangi bir eksiklik veya fazlalık nedeniyle düzeltme yapılamayacak olup, herhangi bir
yanlışlık yada eksiklik sebebiyle başvurusu reddedilenlerin yeniden müracaat etmek istemeleri
halinde, süre açısından mağduriyet yaşamamaları için müracaatlarını son gün son dakikalara
bırakmamaları gerekmektedir.
1.8 Yapılan atamalar sonucunda belirlenen kontenjanların dolmaması veya bu sürecin bitiminden
sonra boşalacak olan kadrolara duyuru yapılmadığı sürece münferit teklif yapılmayacaktır
1.9 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe
aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9. Maddesine göre, gerçeğe
aykırı belge verenler yada beyanda bulunanlar hakkında Valiliğimizce yasal işlem yapılacağı
hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi ve ilgili mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda gerekli
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titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.
1.10 Duyuru ve atama süresi içerisinde Bakanlığımız tarafından yapılacak değişikler/açıklamalar ile
Müdürlüğümüzce yapılacak ek duyurular http://karabuk.meb.gov.tr adresinde yayınlanarak, atamalar
yeni duruma göre yapılacaktır.
1.11 Adaylar görev yaptıkları ilçe ve diğer ilçeler olmak üzere ilan edilen münhal kadrolara atanmak
için başvuru yapabileceklerdir.
1.12 Adaylar hizmet cetvelini kurumlarınca onaylanmış bir örneğini başvuru formuna ekleyecektir.
1.13 İlçeler bazında ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak her adayın müktesebine
uygun kadroya atanması sağlanacaktır.
1.14 Adaya ait Başvuru ve Tercih Formu belgesinin aslı ve adaya ait diğer belgeler titizlikle
incelendikten sonra Kurum/İlçe tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne üst yazı ekinde en geç
27/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edilecektir.
1.15 Münhal bulunan kadrolardan, 3. ve 4. derecelere; 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci
maddesinin (b) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanlardan veya müktesebi bu derecelere
gelenlerin, 5, 7. ve 10. derecelere ise personelin aylık derece ve kademesine göre 3 (üç) alt ve 3 (üç)
üst derecelere atamalarının yapılması gerektiğinden Personelin başvurularındaki tercihlerinde bu
hususların göz önüne alınarak yapması gerekmektedir.
1.16 Atamaların yapıldığı tarihten sonra oluşacak özür durumları hariç, yapılan atamalar kesinlikle
iptal edilmeyecektir.
1.17 Duyuru yazımızda bulunmayan hükümlerin ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.

2- BAŞVURU ŞARTLARI
2.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet
şartlarını taşımak.
2.2 Yönetmeliğin 32. maddesi gereği, Bölge Hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar
hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi
itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanların, il içinde yer değiştirmek üzere başvuruları
alınacaktır.

3- BAŞVURULARIN/TERCİHLERİN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
3.1 Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular,
3.2 Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular,
3.3 Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,
3.4 Unvanına, Derece ve kademesine uygun olmayan kurum tercihleri,

4- İLÇE MİLLÎ EĞİTİM/EĞİTİM KURUMLARINCA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
4.1 Personelin İl İçi Yer Değişikliği ile ilgili bu duyuru yazısı titizlikle okunarak, ilgili personele imza
karşılığı tebliğ edilecek, imza sirküsü daha sonra istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda/kurumda
saklanacaktır.
4.2 Başvuruda bulunan personelin atamalarını etkileyen bilgilerinde hata-eksiklik olması durumunda
yetki dâhilinde gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
4.3 Başvuruda bulunanların tercihleri incelenerek, bu tercihlere başvuru şartlarını taşıyıp
taşımadıkları, evraklarının eksik yada hatalı olup olmadığı öncelikle okul/kurum müdürlüklerince
incelenip varsa hatalı bilgiler düzelttirilecektir.
4.4 Başvuru evrakları süresi içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.5 Yer değiştirme işlemi yapılanların görevden ayrılma ve başlama işlemleri 05/06/2015 tarihine
kadar tamamlanacak (İller arası atama yapılacağından), ayrılma başlama tarihleri resmi yazı ile
bağlı bulunulan İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.

5-BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
5.1 Başvuru ve Tercih Formu
5.2 MEBBİS Özlük Modülünden Çıkarılmış Hizmet Belgesi (Okul/kurumundan alınacaktır.)



Valilik Binası Kat:3-4 78100 Merkez/KARABÜK Ayrıntılı bilgi için: H.AVCI -Teknisyen
Elektronik Ağ: http://karabuk.meb.gov.tr Tel : (0 370) 4122280
e-posta: insankaynaklari78@meb.gov.tr Faks : (0 370) 4242333

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb995-b836-3bbb-82aa-113d kodu ile teyit edilebilir.

DUYURU TAKVİMİ
DUYURU VE MÜRACAAT 22/05/2015-27/05/2015

KURUM VE İLÇE DEĞERLENDİRMESİ/
MÜRACAATLARIN İLE GÖNDERİLMESİ

22/05/2015-27/05/2015 Mesai bitimine kadar

DEĞERLENDİRME 28/05/2015-29/05/2015
ATAMA 29/05/2015 tarihinden itibaren
GÖREVDEN AYRILIŞ/BAŞLAYIŞ 05/06/2015 tarihinde son bulacaktır.

Münhal bulunan kadrolar, başvuru ve tercih formu, Müdürlüğümüze ait
http://karabuk.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca gerektiğinde Bakanlığımızca ve
Müdürlüğümüzce bu konuda yapılacak olan ek açıklamalar da aynı adreste yayınlanacağından
ilgililerin sürekli siteyi takip etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun İlçeniz/Kurumunuz tüm personeline imza karşılığı
duyurularak, açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Ali KÖSE
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Dağıtım :
5 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

Merkez Tüm Kurum Md.’ne
Müdürlüğümüz Bürolarına


