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..................vALILIGINE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
Ugi

MiIIi Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Degi:;ikligi ve
Yer Degi:;tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda YOnetmelik.

Bilindigi iizere, Bakanhglmlz egitim ogretim hizmetleri slmfl dl:;mda yer alan bazl
unvanlarda gorev yapan personelin il iyi ve iller araSl istege bagh yer degi:;tirme i:; ve
i:;lemleri, ilgi Yonetmelik hiikiimlerine gore yiiriitiilmektedir.
iIgi Yonetmeligin 32'nei maddesinde;
"(1) ... ,bu Yonetmelik kapsammda bulunan personelden bulunduklan kurumda 31
MaYls tarihi itibanyla kesintisiz en az ii~ yJl gorev yapanlar, yet degijitirmek uzere
ba:;vuruda bulunabilirler.
(2) Bajivurular MaYls aymda ahmr ve ilgili it milli egitim miidiirliigiinee belirlenen
ve durumlarma uygun kadrolar arasmdan en fazla on kuruma atanmak iizere tercihte
bulunulabilir. Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu:;larmda geyiei gorevli olanlar He
ayhkslz izinli olanlar, it iyi istege bagh yer degijitirme ba:;vurusunda bulunabilirler..."
(3) il iyi istege bagh yer degijitirme talebinde bulunan personelin atamalan, Haziran
aymda tercihleri de dikkate ahnarak hizmet siiresi iistiinliigiine gore valiliklerce yaplhr.
Hizmet siiresinin e:;it olmasl hiHinde halen bulundugu kadrodaki hizmet siiresi fazla olana
oncelik verilir, e:;itligin bozulmamasl durumunda kura yoluna ba:;vurulur.
(4) Bu madde kapsammda yapllan atamalar ilgili il milli egitim miidiirliigiince
duyurulur." hiikmiine yer verilmijitir.
Bu baglamda Valiliginizce;
1- IlIilye/okul ve kurumlanmzm personel ihtiyacl goz oniinde bulundurularak miinhal
kadrolann duyuruya ylkllmaSl, (Sayman kadrolan iyin Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genel
Miidiirliigiinden goriiji ahnarak duyuruya YlkllacaktIr.)
2- Ba:;vuruda bulunacak personel aylsmdan olumsuzluklar yajianmamasma yonelik
olarak Mebbis ozliik modiiliinde yer alan kimlik ve hizmet siiresi bilgilerinin giincellenmesi,
3- Sorujiturma sonueu gorev yeri degijien personele, sOIU:;turma geyirdigi
okullkurumJilyeye tercih hakkl verilmemesi,
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4- Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu~larmda gettici gorevli olanlar ile
ayhkslz izinli olanlann kadrolanmn bulunduklan kurumda kesintisiz en az Utt yll fiilen gorev
yapml~ olmasl,

5- II itti istege bagh yer degi~ikligi talebinde bulunan personelden, yukanda belirtilen
maddede yer alan ~artlan ta~lyanlardan en fazla (lO) kurum tercih etmek mere
ba~vurulannm MaYls ayl itterisinde ahnmasl,
6- Ba~vurusu alman personelin atamalanmn, ilgi Yonetmeligin 32 nci maddesinin 3
uncu flkrasmda belirtilen kriterlere gore
en gett Haziran aymm ilk haftasmda
gerttekle~tirilmesi,

7- it itterisinde istege bagb yer degi~ikligi yapllan personele ili~kin bilgilerin ivedilikle
MEBBIS modiiliine i~lenmesi,
hususunda gerekli hassasiyetin gosterilmesini onemle rica ederim.
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