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ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Degi~ikligi Ve Yer

Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda yonetmelik.
b) Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel MiidiirliigiinUn 03/05/2016 t~rih ve
41289672/903.02-E/4926062 saYlh yazl.

ilimiz egitim kurumlannda egitim-ogretim hizmetleri slmfl dl~mda kalan 657 saYlh Kanun
kapsammda gorev yapan personelin il iyi istege bagh yer degi~ikligi ilgi (a) YonetmeHk ve ilgi (b)
Bakanhk yazlsl dogrultusunda ekteki i~lem takvimine gore yapllacakttr.
ilgi (a) Yonetmeligin Zorunlu Yer Degi~tirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer:Degi~ikligi il
iyi istege bagh yer degi~tirmeler ba~hkh 32'inci Maddesinde;
(1) Bolge hizmetine bagb yer degi~tirme yiikiimliiliigii bulunanlar hariy, bv. Yonetmelik
kapsammda bulunan personelden bulunduklan kurumda 31 MaYls 2016 tarihi itibarl~la kesintisiz
en az ii~ yd gorev yapanlar, yer degi~tirmek iizere ba~vuruda bulunabilirler.
(2) Ba~vurular MaYls aymda ahmr ve ilgili il Milli Egitim Miidiirliigiince :belirlenen ve
durumlanna uygun kadrolar arasmdan en fazla on kuruma atanmak iizere tercihte ibulunulabilir.
Bakanhk veya diger kamu kurum ve kuruIu~larmda geyici gorevli olanlar ile ayhkslz :izinli olanlar,
il iyi istege bagh yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilirler. Bakanhk veya diger kapm kurum ve
kurulu~larmda geyici gorevli olanlar ile aybkslz izinli olanlar yer degi~tirme ba~vurusunda
bulunabilirler.
(3) il iyi istege bagh yer degi~tirme talebinde bulunan personelin atamalan, Hllziran aymda
tercihleri de dikkate almarak hizmet siiresi iistUnliigUne gore valiliklerce yaplhr. Hiztnet stiresinin
e~it oimasl haHnde ha]en bulundugu kadrodaki hizmet siiresi fazla olana oncelik verilir, e~it1igin
bozulmamasl durumunda kura yo luna ba~vurulur.
Bakanhglmlz insan Kaynaklarl Genel MiidiirliigUniin ilgi (b) yazlsmda ise;
1- iVilye/okul ve kurumlanmzm personel ihtiyaci goz oniinde bulunduruhuak miinhal
kadrolann duyuruya ylktlmasl,
.
2- Ba~vuruda bulunacak personel aylSlndan olumsuzluklar olu~mamasl i9:in MEBBis
Oz1iik modiilUnde yer alan kimlik ve hizmet siiresi bilgilerinin gUncellenmesi,
3- il i9i istege bagh yer degi~ikligi talebinde bulunan personelden yukanda anlJan maddede
yer alan ~artlan ta~lyanlann en fazla 10 kuruma atanmak iizere ba~vurularmm Mayls ayt iyerisinde
ahnmasl,
4- Vine aym maddede yer alan kriterlere gore degerlendirmenin yapllmasl,
5- il i9i istege bagh yer degi~ikligi i~lemlerinin en gey Haziran aymm il~ haftasmda
sonuylandmlmasl, istege bagh yer degi~ikligi yapiian personelin MEBBiS modiililip.e i~lenmesi
istenilmi~tir.
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(Sayfa 2)

Bu itibarla, ilyenizlokulunuzlkurumunuzda ogretmen ve yonetici haricind<rki 657 saYlh
kanun kapsammda gorev yapan personele duyuru yazlslmn teblig edilerek, il iyi rer degi~ikligi
ba~vurusunda bulunacak personelin ba~vuru belgelerinin il degerlendirme komisyoIluna sunulmak
tizere insan Kaynaklan Yonetimi Boltimtine (Atama) gonderilmesini, tereddtit edilen hususlar ile
ilgili anIlan birimle irtibat kurulmasl hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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