
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 67496438-903.02.01-E.9484818 15.05.2018 

Konu : il Iyi istege Bagh Yer 


Degi~ik1igi Duyurusu 


DAGITIM YERLERiNE 


ilgi : a) Milll' Egitim Bakanllgl Personelinin Gorevde Ytiksehlle, Unvan Degi~ikligi Ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanrnasl 


Hakkmda yonetmelik. 


b) 03/0512018 tarihli ve 41289672-903.02.01-E.8763456saYlll yazl. 


ilimiz egitim kurumlannda egitim-ogretim hizmetleri slmfl d~mda kalan 657 saylll Kanun kapsammda gorev yap an personelin il iyi 
istege bagl! yer deg~ikligi ilgi (a) Yonetmelik ve ilgi (b) yazl dogrultusunda ekteki i~lem takvimine gore yapllacaktrr. 

ilgi (a) Yonetmeligin Zorunlu Yer Degi:;;tirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Degi:;;ik1igi il iyi istege bagh yer degi:;;tirmeler 
b~hkll 32'inci Maddesinde; 

(1) Bolge hizmetine bagh yer deg~tirme ytiklimlilliigu bulunanlar hariy, bu Yonetmelik kapsammda bulunan personelden 
bulunduklan kurumda 31 MaYls tarihi itibanylakesintisiz en az iiy yd gorev yapanlar, yer degi:;;tirmek lizere ba:;;vuruda bulunabilirler. 

(2) Ba~vuruIar Mayts aytnda ahmf ve ilgili iI Milli Egitim Mlidiirliigunce belirlenen ve durumlanna uygoo kadrolar arasmdan en 
fazla on kuruma atanrnak iizere tercihte bulooulabilir. Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu:;;lannda geyici gorevli olanlar ile ayhkslZ izinli 
olanlar, il iyi istege bagh yer degi:;;tirme ba:;;vurusooda bulooabilirler. Bakanhk veya diger kamu kurum ve kurulu:;;lannda geyici gorevli olanlar 
ile ayhkslz izinli olanlar yer degi:;;tirme ba:;;vurusunda bulooabilirler. 

(3) il iyi istege bagh yer degi:;;tirme talebinde bulooan personelin atamalan, Haziran aymda tercihleri de dikkate almarak hizmet 
siiresi iistUnliigune gore valiliklerce yaplhr. Hizmet siiresinin e~it olmaSI Mlinde halen buloodugu kadrodald hizmet siiresi fazla olana oncelik 
verilir, e:;;itligin bozuhnamasl durumooda kura yoluna ba:;;vurulur. 

Bakanhgmuz insan Kaynaklarl Genel Miidiirliigiiniln ilgi (b) yazlsmda ise; 

1- il/ilye/okul ve kurumlanmzm personel ihtiyacl goz oniinde bulundurularak munhal kadrolarm duyuruya ylblmasl, 

2- Ba:;;vuruda bulunacak personel aylsmdan olumsuzluklar olu:;;mamasl iyin MEBBIS Ozltik moduliinde yer alan kimlik ve 
hizmet siiresi bilgilerinin giincellenrnesi, 

3- il iyi istege bagh yer degi:;;ik1igi talebinde bulooan personelden yukarlda amlan maddede yer alan :;;artlarl ta~lyanlarm en fazla 10 
kururna atanmak mere ba;;;vurulanmn MaYls ayl iyerisinde almmasl, 

4- Yine aym maddede yer alan kriterlere gore degerlendirmenin yaplhnasl, 

5- il iyi istege bagh yef degi~ik1igi i$lernlerinin en gey Haziran aYlmn ilk haftasmda sonuylandmlmasl, istege bagll yer degi~ikligi 
yapllan personelin MEBBis modiiliine i~lenmesi istenilmi:;;tir. 

Bu itibarla, ilyeniziokuloouzlkurumunuzda ogretmen ve yonetici haricindeki 657 saYlh kanun kapsammda (Sfirekli i$~i, 4IB 
Personel ve Ta~aron i§~ileri hari~) gorev yapan personele duyuru yazlslnrn teblig edilerek, it iyi yer degi~ikligi ba:;;vurusooda bulunacak 
personelin ba:;;vuru belgelerinin il degerlendirme komisyonuna sooulmak uzere lnsan Kaynaklan (Atama) Subesine gonderihnesini, tereddiit 
edilen hususlar ile ilgili arulan birunle irtibat kuruImasl hususooda; 

Geregini bilgilerinizi rica ederim. 

Metin iLCi 

Vali a. 

Milli Egitiin Miidiirii 

Ekler: 

] - i:;;lem Takvimi (I Sayfa) 

2- TercihFOlIDu (] Sayfa) 

3- Konuya ili~kin Aytklamalar( 1 Sayfa) 

4 -MiinhalKurum Listesi (6 sayfa) 

Daglt1m: 

ilye Kaymakamltklarma (ilye M.E.Md.liigu) 

Merkez tUm Okul ve Kururu Miidiirliiklerine 

Bilgi i9in: [;\ef: R.UYGUR Adres: ismsyon Cad. AtattlrkBulvan Hiikilmet Konagl Kat: 3 McrkezIMUS 
Tel: 0 (436) 212 35 83

Elektronik Ag: www.musmem.gov.tr 
Faks: 0 (436) 2121988 

e-posta: atama49@}meb.gov.tr 
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