
EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA KALAN 

PERSONELİN 2021 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ KILAVUZU 

İLGİLİ MEVZUAT 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu. 

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik. 

- Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanmasına Hakkında Yönetmelik. 

-  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/04/2021 tarih ve 24460347 sayılı yazısı. 

A) GENEL AÇIKLAMALAR 

1) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanması Hakkında Yönetmeliğin İl içi isteğe bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 32.maddesinde “ (1) Bölge 

hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan 

personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibari ile kesintisiz en az 3 (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 10 (on) kuruma atanmak üzere tercihte bulunabilir. Bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı 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 Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması 

halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması 

durumunda kura yoluna başvurulacaktır. 

4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Müdürlüğümüzce http://edirne.meb.gov.tr internet adresinde 

duyurulacaktır. 

 

B) BAŞVURU ESASLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI: 

 

1)  Bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30/09/2021 tarihi itibari ile 

 kesintisiz en az 3 (üç) yıl görev yapanlar, 

2)  Müdürlüğümüzce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 (on) kuruma atanmak 

üzere tercihte bulunabilirler. 

3)  Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe 

bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. 

 

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ: 

 

1)  İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin ilgi yönetmeliğin 32.nci maddesinde yer 

alan şartları taşıyanlar en fazla 10 (on) kuruma atanmak üzere başvurularını ekte belirtilen atama 

takvimine göre, yazımız ekindeki dilekçe ile yapacaklardır. 

2)  Başvuruda bulunacak personelin mağduriyet yaşamamaları için MEBBİS Özlük Modülünde yer alan kimlik 

ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır. 

http://edirne.meb.gov.tr/


3) , Soruşturma sonucu görev yeri değişen personel, soruşturma geçirdiği okul/kurum/ilçeye Bakanlığımız 

Personel  Genel Müdürlüğü’nün 21/04/2021 tarih ve 24460347 sayılı yazısı gereğince 4 yıl geçmeden 

tercih yapamayacaktır.  

 

5)  İl/İlçe/Okul ve kurumlarımızın personel ihtiyacı göz önünde bulundurulacak olup münhal kadrolar atama 

takviminde belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüzce http://edirne.meb.gov.tr internet adresinde 

duyurulacaktır. 

 

 

D) ATAMA İŞLEMLERİ: 

 

- Personelin tercihleri dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır.  

- Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, 

eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulacaktır. 

- Atamalar haziran ayının ilk haftasında yapılacak olup müdürlüğümüzce http://edirne.meb.gov.tr internet 

adresinde duyurulacaktır. 

- Ataması yapılan personelin atama tarihinden sonra geçerli mazereti oluşması halinde ilişiği kesilmeden 

ataması iptal edilebilecek, bunun dışındaki atamalar iptal edilmeyecektir. 

- Atama süreci içerisinde yapılacak olan ek bilgilendirmeler (güncellemeler) Müdürlüğümüz web sayfası 

http://edirne.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.                                                                                                                                                           

 

                                                                                          ATAMA TAKVİMİ 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 

Duyuru yapılması ve boş kadroların ilanı 24/ Mayıs / 2021 

Başvuruların alınması 25-27/ Mayıs / 2021 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince başvuru evraklarının İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi 

28-31/ Mayıs / 2021 

Başvuruların değerlendirilmesi, Atamaların yapılması ve 
ilan edilmesi 

01-04/ Haziran  / 2021 

 

 

                                                                                                                                                        Dr. Önder ARPACI 
                                                                                                                                               İl Milli Eğitim Müdürü 
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