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Konu : 2020 YIII Personel il i-;i istege 

Bagh Yer Degi~ikligi Duyurusu 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Milll Egitim Bakanligi Personelinin Gorevde YUkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yel' 
Degi~tinne Suretiyle Atanmasl Hakkmda yonetmelik. 

b) MiJJi Egitim Bakanligl insan Kaynaklan Genel MUdUrli.igUnUn 30104/2019 tarihli ve 
41289672/903.01 /8559213 saydl yazlSI. 

tlimiz egitim kurumlannda egitim-ogretim hizmetleri smlfl dl~mda kalan 657 Saylll 
Devlet Memurlan Kanunu kapsammda gorev yapan personelin il i<;:i istege bagll yer 
degi~ikligi ilgi (a) Yonetmelik ve ilgi (b) yazl dogrultusunda ekteki i~lem takvimine gore 
yapllacaktlr. 

ilgi (a) Yonetmeligin Zorunlu Yer Degi~tirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer 
Degi~ikligi il i<;:i istege bagll yer degi~tirmeler ba~llkh 32'inci Maddesinde; 

1- Bolge hizmetine bagIJ yer degi~tirme yUkUmli.ili.igU bulunanlar hari<;:, bu 
Yonetmelik kapsammda bulunan personelden bulunduklan kurumda 30 Eyliil 2020 tarihi 
itibanyla kesintisiz en az ii-; ytl gorev yapanlar, yer degi~tirmek Uzere ba~vuruda 

bulunabil irler. 

2- Ba~vurular MaYls aymda alImr ve ilgili il Milli Egitim MUdUrli.igUnce belirlenen 
ve durumlanna uygun kadrolar arasmdan en fazla on kuruma atanmak Uzere tercihte 
bulunulabilir. Bakanlik veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda ge<;:ici gorevli olanlar ile 
ayhkslz izinli olanlar, il i<;:i istege bagJt yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilirler 

3- il i<;:i istege bagli yer degi~tirme talebinde bulunan personelin atamalan, Haziran 
aymda tercihleri de dikkate almarak hizmet siiresi iistiinliigiine gore valiliklerce yaptllr. 
Hizmet sUresinin e~it olmasl halinde halen bulundugu kadrodaki hizmet sUresi fazla olana 
oncelik verilir, e~itligin bozulmamasl durumunda kura yoluna ba~vurulur. 

BakanllglmlZ insan KaynakJan Genel Miidiirliigiiniin ilgi (b) yazJsmda ise; 

1- illils:elokul ve kurumlannlzm personel ihtiyacl goz onUnde bulundurularak 
mUnhal kadrolann duyuruya <;:lktlmasl, 

2- Ba~vuruda bulunacak personel a<;:lsmdan olumsuzluklar olu~mamasl i<;:in MEBBis 
OzlUk modUIUnde yer alan kimlik ve hizmet sUresi bilgilerinin gUncellenmesi, 

3- il i<;:i istege baglJ yer degi~jkljgi talebinde bulunan personelden yukanda anJlan 
maddede yer alan ~artlart ta~lyanlann en fazla 10 kuruma atanmak Uzere ba~vurulanntn 

MaYls ayl i<;:erisinde almmasl, 
4- Vine aym maddede yer alan kriterlere gore degerlendirmenin yapilmasl, 
5- il i<;:i istege bagii yer degi~jkligi i~lemlerinin en ge<;: Haziran ay1l1m ilk haftasmda 

sonu<;:landmlmasl, istege bagll yer degi~ikligi yapllan personelin MEBBis modU1Une 
i~lenmesi istenilmi~tir. 
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itibarla, ilc;eniz/okulunuzlkurumunuzda ve yonetici haricindeki 657 
kanun kapsammda duyuru yazlslOlO il iC;i yer 

degi$ikligi ba~vurusunda bulunacak personelin ba~vuru belgelerinin takviminde 
belirtilen tarihe Covid-19 nedeniyle tedbirler kapsammda ortamlllda 
insan Kaynaklan Yonetimi BollimUne (Atama) gonderilmesini, ilen hususJar ile 
ilgili aOllan birimle irtibat kurulmasl hususunda; 
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