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!'1. 
ilgi : a) Miiii Egitim Bakanhg1 Personelinin Gorevde Yiikselme, Unvan Degi;;ikligi Ve Y ~t 

Degi;;tirtne Suretiyle Atanmas1 Hakkmda Yonetmelik. 
1 I 

b) MEB insan Kaynaklan Gn. Md.liigiiniin 26/03/2015 tarih ve 41289672/903.02/32;681 ~4 sayth yaz1s1 
; j ' 

l I 

ilimiz egitim kurumlannda egitim-ogretim hizmetleri stmft dt~mda kalan !657lsayth K~nun 
kapsammda gorev yapan personelin il i<;i istege bagh yer degi;;ikligi ilgi (a) Yonetmelik v~ ilgi (b}:yazt 
dogrultusunda ektekj i;;lem takvimine gore yapllacaktlf. ! I i 

ilgi (a) Yonetmeligin Zorunlu Yer Degi;;tirmeye Tabi Olmayan Personelin Yet D~gi;;ikligi il i<;i 
istege bagh yer degi;;tirmeler ba;;hkh 32'inci Maddesinde; I 

• • f 
Bakanhg1m~z !nsan Kaynaklan Gene) Miidilrliigilni.in Ilgi (b) yaztsmda ise; . I ; 

1- lllll<;e/okul ve kurumlanmzm personel ihtiyac1 goz onilnde bulundurularak imiiithal kadrdlann 
duyuruya <;Iktlmast, " I I I . 

2- Ba;;vuruda bulunacak personel a<;lSlndan olumsuzluklar olu;;niamas1 i<;in :ME~BIS Ozliik 
modilli.inde yer alan kimlik ve hizmet silresi bilgilerinin gilncellenmesi, · I . 

3- il i<;i istege bagh yer degi;;ikligi talebinde bulunan personelden yukanda amla~ madded~ yer 
alan ~!;lrtlan ta;;tyanlann en fazla 10 kuruma atanmak iizere ba~vurulannm Mayts ayti<;eri~ind~ almmas1~ 

4- Yine aym maddede yer alan kriterlere gore degerlendirmenin yaptlmasi, j 
. . I 

5- Il i<;i istege bagh yer degi~ikligi i~lemlerinin en ge<; Haziran ayu,un ~lk haftasmda 
sonu<;landmlmast, istege bagh yer degi~ikligi yaptlan personelin MEBBiS modiiliine i~leiuneSi istenilmi~tir. 

I I ' t . 
. j .. 

(1) Bolge hizmetine bagh yer degi;;tirrne yi.ikiimliiliigii bulunanlar hari9, bu Yonettpelik 
kapsammda bulunan personelden bulunduklan kurumda 31 Mayts tarihi itibanyla kesfntisi!z en az i.i<; yd 
gorev yapanlar, yer degi~tirmek iizere ba~vuruda bulunabilirler. , I ' . ; ) I , 

(2) Ba;;vurular Mayts aymda .ahmr ve ilgili il Milli Egitim Miidiirliigqnce 1 belirlene11 . ve 
durumlanna uygun kadrolar arasmdan en fazla on kuruma atanmak iizere tercihte bulunula;bilir. Ba~anhk ! 

veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda ge<;ici gorevli olanlar ile ayhkstz izinli olanl~r, iiJi<;i istege ibagh : 
yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilirler. Bakanltk veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda ge<;ici ! 

gorevli olanlar ile ayhkstz izinli olanlar yer degi~tirme ba~vurusunda bulunabilirler. ' I . · 
(3) il i<;i istege bagh yer degi~tirme. talebinde bulunan personelin atamal~n, *aziran aymda : 

tercihleri de dikkate almarak hizmet siiresi listiinliigiine gore valiliklerce yapiltr. Hizmet sliresinin e~it · 
olmas1 haJinde halen bulundugu kadrodaki hizmet siiresi fazla olana oncelik verilir, e;;~tligip bozulmamas1 

durumunda kura yo luna ba~vurulur. I 

I 



Say1 : 67496438-903.02.00/ 

Konu : il i<;i istege Bagh Y er 

Degi~ikligi Duyurusu. 

' I ,i 

(Sayfa2) 

Bu itibarla, il<;eniz/okulunuzlkurumunuzda ogretmen ve yonetici haricindeki )657 say1h k4nun 
kapsammda gorev yap1n personele duyuru yazlSlnm teblig edilerek, il i<;i yer degi~ikligi .ba~vurusDnda 
bulunacak personelin ba~vuru belgelerinin il degerlendirme komisyonuna sunulmak uzert? ins~n Kaynaklan 
Yonetimi Bolumune (Atama) gonderilmesini, tereddut edilen hususlar ile ilgili amlan ~irimle irtibat 
kurulmas1 hususunda; I 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. I 

Ekler: 

1- i~lem Takvimi (1 Sayfa) 

2- Tercih Formu ( 1 Sayfa) 

3- Konuya ili~kin A<;1klamalar(l Sayfa) 

4 -Munhal Kurum Listesi (6 sayfa) 

Dag1t1m: 

Geregi: 

il<;e Kaymakamhklanna 

Okul ve Kurum Mudurli.iklerine 

zlliha UYAN 
i . ; l. Vali a. 1 

Yah Yard1mcisr 

I 



MU~ MiLLi EGiTiM MUDURLUGU 2014 YILI PERSONELiN l 
iL i(:i YER DEGi~iKLiGi i~LEMiNE YONELiK A(:IKLAMALAR 

' 1. Miinhal Kadrolann ilam Maliye Bakanhg1 tarafmdan vize edilen ve Bakanhg1m1t veri 
, I 

tabamndaki il9e bazh norm kadro verilerine gore okul ve kurumlann ihiiyad goz , I 

oniinde bulundurularak duyurulacakt1r. I . I 
. I 

f 

2. Ba~vuruda bulunacak personelin gorev sliresi MEBBiS Ozliik kay1tlarr kqntrol 
edilerek, bulundugu egitim kurumunda 31 May1s 2015 tarihi itibariyle kesirhisiz! 3 yil 
gorev sliresini tamamlayanlarm ba~vurulan kabul edilecektir. ' [ 

l 
3. Atamalar personelin hizme~ sliresi listiinliigiine gore ya:~;nlacakt1r. E~itlik olmas1 

halinde kadrodaki hizmet sliresi fazla olana oncelik verilecektir. E~~higin 
bulunmamas1 halinde kura yoluna ba~vurulacaktu. I 

l 
4. Ba~vurular duyuru yazlSl ekinde gonderilen tercih formu ile en fazla lp 

egitim kurumu tercih edilmek suretiyle yapllacak olup, Kurum tarafmdan 

munhal I .. 
qnayh 
I 
' hizmet cetveli ile birlikte Miidiirliigiimlize gonderilecektir. · 

, I 
5. Gervege aykm beyanda bulunan personel ile. 9ah~ma takviminde belirtilen a~ ve 

i~lemleri tam ve zamamnda ger9ekle~tirmeyen ilgili okul; il9e yone~icileh ve 
personeli sorumlu tutulacak ve haklannda gerekli yasal i~lem yapllacaktu. ' l 

l 
6. Mevzuat degi~ikligi veya duyuruyu etkileyecek bir degi~iklik olmast halinde ii~lem 

takviminde degi~iklik yapilacaktu. I 
I 

7. Atamas1 yap1lanlarm, iptal i~lemleri kesinlikle yapilmayacaktu. 
I 
i 

I 
8. Duyuru ve ba~vuru sliresi ivinde Miidiirlliglimlizlin http://mus.meb.gov.tr a~resipdeki 

duyurular boliimiinlin ilgili personel ve okul miidiirliikleri ve il9e milli ~gitim 
miidiirliiklerince takip edilecektir. I 

t 
. i i 
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