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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a)12/10/20213 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması
Hakkında Yönetmelik.
b)Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2022 tarih ve 49255968 sayılı
yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı personelinin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemlerinin
ilgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği ve il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerin Mayıs ayında
Valiliklerce yapılacağı bildirilmiştir. Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı ile de aşağıda belirtilen açıklamalar
çerçevesinde atamaların yapılacağı duyurulmuştur.
1- İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci maddesinde ''Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü
bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül
tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda
bulunabileceklerdir.
2-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısına göre de , 30 Eylül tarihi itibarıyla
en az 3 yıllık sürenin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda görevlendirilenlerin görev süreleri
asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılacaktır.
3- Başvurular, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen kadrolar arasından en fazla on kuruma
atanmak üzere tercihle yapılacaktır.
4- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli
olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
5- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, tercihleri dikkate
alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde
halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması durumunda
kura yoluna başvurulacaktır.
6- Bu madde kapsamında yapılan atamalar Müdürlüğümüzce duyurulacaktır.
Bu bağlamda;
a-İlçe bazında münhal normlar ekli listede gösterilmiştir. İl/İlçe/Okul ve Kurumların personel
ihtiyacı göz önünde bulundurularak atamalar yapılacaktır.
b-İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden yukarıda anılan maddede yer alan
şartları taşıyanların en fazla 10 kuruma atanmak üzere başvuruları alınacaktır. Başvuruda bulunacak
personel münhal kadro dereceleri gösterir listeden atanmak istediği ilçe ve derece tercihini
yapacaktır.
c-Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar oluşmaması için Mebbis özlük
modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin güncellenmesinde personelin kendisi sorumlu
olacaktır.
Adres : Emirbeyazıt Mah.Baki Ünlü Cad. Çamlık Sok.48000
Telefon No : 0 252 280 4882
E-Posta: atama48@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Personel Atama
Unvan : Şef
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr
Faks: 0 252 280 4867

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

281f-c61c-3f5f-af04-93c9

kodu ile teyit edilebilir.

d- Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20/06/2016 tarihli ve 6785766 sayılı yazısı
gereği, soruşturma sonucu görev yeri değişen personel, soruşturma sonucu ayrıldığı ilçe, okul veya
kuruma dört yıl geçmeden atanma talebinde bulunamayacaktır.
e-İlçeler ve kadro dereceleri bazında ilan edilen kadrolara atamalar;
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 07/07/2021 tarih ve 27937318 sayılı yazısı gereği 3. ve
4’ncü derecelere müktesebi (kazanılmış hak aylığı) bu derecelere gelenlerin,
Münhal İlan Listesindeki diğer derecelere ise atamaların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
76.maddesi kapsamında yapılması gerektiğinden, başvurulardaki tercihlerin yapılmasında bu
hususun göz önüne alınması sağlanmalıdır.
Başvuru formunda aday "alt kadroya atanmak istiyorum" seçeneğini işaretlemesi halinde
müktesebinin 3 altındaki kadroya ataması yapılabilecektir.
f-Başvuruda bulunacak personeller, hizmet cetvelinin kurum müdürlüklerince onaylanmış birer
örneğini başvuru formuna ekleyerek takvimde belirtilen süre içinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
ulaştırılmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
g-Münhal ilan edilen okul/kurumlara yargı kararı, soruşturma, atama iptal, bakanlık ataması vs.
nedenlerle atama yapılması durumunda atama yapılamayacaktır.
h) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelin, ataması yapıldıktan
sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanlar hariç olmak
üzere atama iptal talepleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
ı) İlçeler arası görevlendirilmesi yapılan personellerden görevlendirildiği ilçede atanabileceği
kadro bulunan personellerin başvuruda bulunmaları hususunda ilgililer tarafından
bilgilendirmeler yapılacaktır.
i)Şahsa bağlı kadrolar hizmetli(ş), memur(ş), ve teknisyen (ş) normu etkilemediğinden bulunduğu
kurumda 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 3 yıllık görev süresini tamamlayanlar kadroya bakılmaksızın
tercih ettiği okul/kuruma ataması değerlendirilecektir.
j) İl içi isteğe bağlı atamalardan sonra il dışı isteğe bağlı atamalar gerçekleşeceğinden il içi ataması
yapılan personellerin aşağıda belirtilen takvimde ayrılış başlayış işlemlerini gerçekleştirmeleri
gerekmektedir.
k)Başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar
Müdürlüğümüzün http://mugla.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağından personel/okul/ilçe milli
eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
l)Duyuru yazımızda açıklaması yapılmayan başvuru ve değerlendirmeye ait diğer hususlar
hakkında ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Bilgilerinize ve ilçeniz/biriminiz personeline gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.
Emre ÇAY
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Ek:
1-Tercih Edilebilecek Münhal Kadro Dereceleri Listesi
2-Başvuru Formu (1 adet)
3-İlgi (b) Bakanlık yazısı.
Dağıtım:
13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Müdürlüğümüz Birimlerine
Adres : Emirbeyazıt Mah.Baki Ünlü Cad. Çamlık Sok.48000
Telefon No : 0 252 280 4882
E-Posta: atama48@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Personel Atama
Unvan : Şef
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr
Faks: 0 252 280 4867

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

281f-c61c-3f5f-af04-93c9

kodu ile teyit edilebilir.

ATAMA TAKVİMİ
BAŞVURU ve ATAMA TAKVİMİ
Duyuru Yapılması
Okul/Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Başvuruların
Kabul Edilmesi
Başvuru Evraklarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi
Başvuruların Değerlendirilmesi, Atamaların Yapılması
Ayrılma/Başlama İşlemlerinin yapılması

TARİH
11 Mayıs 2022
16-20 Mayıs 2022
23 Mayıs 2022
24 Mayıs- 27 Mayıs 2022
30 Mayıs -3 Haziran 2022

İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu (Okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından onaylanacaktır.)
2- Hizmet Cetveli (Onaylı)

Adres : Emirbeyazıt Mah.Baki Ünlü Cad. Çamlık Sok.48000
Telefon No : 0 252 280 4882
E-Posta: atama48@meb.gov.tr
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Personel Atama
Unvan : Şef
İnternet Adresi: www.meb.gov.tr
Faks: 0 252 280 4867

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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kodu ile teyit edilebilir.

