
 

2019 YILI TEKİRDAĞ İLİNDE GÖREVLİ PERSONELİN 

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
 

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

Duyuru ve Müracaatlar 12-17 Haziran 2019 

Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 18 Haziran 2019 

Başvuruların Değerlendirilerek, Atamaların yapılması 19 Haziran- 21 Haziran 2019 
 

GENEL AÇIKLAMALAR : 

 

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 

32.maddesindeki hükümler doğrultusunda yapılacaktır.  
 

Yönetmeliğin 32.maddesinde İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri 

1 - Bölge Hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik 

kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 

kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 
 
 

2 - 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 halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik 

verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur. 
 

3 - Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur, 

denilmektedir. 
  

YAPILACAK İŞLEMLER 

 

1 - Okul ve kurumlarda görev yapan personele il içi isteğe bağlı yer değiştirmeye ilişkin 

duyuru imza karşılığı duyurulacaktır. 
 

2 - İl içi isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunacak personelin hizmet süresi 30 Eylül 2019 

tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. 
 

3 - Yer değişikliği isteğinde bulunan personel MEBBİS özlük modülüne kişisel şifresi ile giriş 

yaparak hatalı bilgileri var ise kadrosunun bulunduğu okul/kurum veya ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinde hatalı bilgilerini düzelttireceklerdir. Aksi takdirde sorumluluk personelin 

kendisine ait olacaktır. 
 

4 - Yapılan atamalar sonradan oluşan eş, sağlık veya özel hayatı etkileyen nedenler hariç 

olmak üzere kesinlikle iptal edilmeyecektir. 
 

5 - İl içi isteğe bağlı yer değişikliğine müracaat edecek personel, Müdürlüğümüzün 

(http://tekirdag.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olan, ihtiyaç bulunan okul/kurum 

listesindeki eğitim kurumlarından tercih yapacak olup, atanmak istedikleri kurumları aynı 

adreste yayımlanacak olan başvuru formuna yazarak belirtilen süreler içerisinde başvurularını 

yapacaklar ve başvuruya esas bilgi ve belgeleri takvimde belirtilen süre içerisinde 

kadrolarının bulunduğu okul/kurum tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 

gönderilecektir. 

 

6- Yer değiştirme işlemlerindeki sorunların giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Personel Atama Şubesi ile iletişim kuracaklardır. 
 

http://tekirdag.meb.gov.tr/

