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Milli Eiitim Bakanhlr Personelinin Giirevde Yiikselme, Unvan Deligiklifi ve Yer Defiqtirmc
Suretiyle Atanmasr Hakkrnda Yiinetmelife gore tercih ve atamalar yaprlacaktlr.

zlz2yrLriLiei isrrGr BAGLI yER DEGiSrim,fi i$r,rulnnixoE DiKKAT EDILECEK
HUSUSLAR

l. B0lge hizmetine ballr yer deliptirme yUkiimliiliigii bulunanlar harig, bu Yijnetmelik kapsamrnda

bulunan personelden bulunduklarr kurumda 30 Eyl0l tarihi itibariyle kesintisiz en az iig ytl gtirev
yapanlar, yer de!igtirmek iizere bagvuruda bulunabilirler.

2. ilan edilen ihtiyag bulunan okul veya kurumlar arasrndan en fazla on okul veya kuruma atanmak 0zere

tercihte bulunulabilir.
3. Bakanhk veya diper kamu kurum ve kuruluglannda gegici gdrevli olanlar ile aylrksrz izinli olanlar, il i9i

iste[e ba[h yer de[igtirme bagvurusunda bulunabilirler.
4. il igi istele baph yer de$igtirme talebinde bulunan personelin atamalarr, haziran ayrnda tercihleri de

dikkate ahnarak hizmet siiresi iistiinliiptne gd're yaprlacak olup, hizmet siiresinin eqit olmasr halinde

halen bulundulu kadrodaki hizmet sUresi fazla olana rincelik verilecek, egitlilin bozulmamast

durumunda da kura yoluna bagvurulacakttr.
5. Bu ydnetmelik kapsamrnda sorugturma sonucu g6rev yeri deligen personele, sorugturma gegirdili

okul/kurum/ilgeye 4 (diirt) yl gegmeden tercih hakkr verilmeyecektir.
6, Yer de[igtirme istelinde bulunacak personeller, ilgeler bog kadro durumu tablosu dikkate allnarak,

unvan bazrnda ihtiyag bulunan okul ve kurumlar listesi igerisinden tercih yapacaklardtr.

7. Baqvuruda bulunacak personel, herhangi bir olumsuzlukla kargrlagrlmamasr igin MEBBiS i.izerindeki

kimlik ve hizmet siiresi bilgilerini kontrol etmesi gerekmektedir.

8, Tercihleri do$rultusunda atamasr yapllan personellerden muhtemelen bogalacak kadrolara atama
yaprlabilecefinden tercih yapacaklann bu durumu dikkate almasr gerekmektedir.

9. Bilgisayar iiletmeni, Veri Hazrrlama ve Kontrol igletmeni, Memur ve Memur ($) kadrolarrnda

bulunup tercihte bulunacak personeller, aynr okul veya kurumu tercih etmeleri durumunda unvan
gaizetmeksizin, 2022 Yt|r' il igi istege Balh Yer-Defigtirme iplemleri Genel Agrklamalar " 2022
YILI iL iqi iSTUGT BAGLI YER DEGi$TiRME i$LEMLERNDE DiKKAT EDILECEK
HUSUSLAR' 4. Maddede belirtilen gartlar do[rultusunda atamalart yaprlacaktrr.

10. Tercihleri doprultusunda atamasr yaprlan adaylafln atama iptalleri, ancak atamadan sonra olugan

mazeretlerini belgelendirerek bildirmeleri halinde Mtidiirliigtimiizce de$erlendirilecek olup;

mazeretlerini belgelendiremeyen personelin atamalarl iptal edilmeyecektir.
tl. 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayfu Resmi Gazetede yoytmlanan " Tasarruf Tedbirleri " konulu

2021/14 sayfu Cumhurbaqkanhgt Genelgesi " PERSONEL GIDEMEN " basltklt " 14/07/1965 tarihli
ve 657 say t Devlel Memurlart Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gdre yap acak atamalar

sadece ydnetici kadrolan (Sef dahi\ ile smrrh tululacak, ydnetici kodrolan dqrndaki kadrolara antlan

bent gerqevesinde atama yap mayacakur. " hiikm gere$i, bu kapsamda atama yaptlmayacaktr.

ir,crr,rn .c,RAsI YER DEC i$TiRME

l. ilcelere bog kadro durumu tablosunda belirtilen kadro durumlarr gdz tiniinde bulundurularak

atamalar yaprlacak olup, bog kadro bulunmayan ilgedeki okul veya kuruma atama yapllmayacaktlr.
2.$zelegtirmekadrotan($ef(O),TebtkyenfQl)ilegahsaBa4rKadrolar(Ieknisyen($),Memur($)

ve Hizmetli (^l) ) kadrosunda bulunan personeller bog norm dikkate allnmaksutn unvan baztnda

ihtiyag bulunan okul ve kurumlar listesinden tercihte bulunabileceklerdir. ihtiyag dogrultusunda

atamalan yaprlacaktrr.

ilcn iqi vnn oECi$riRME

l. Aynr ilge iginde yer deligtirme iste[inde bulunacak olan personel, ilgeler bog kadro durumu
tablosuna baktlmakslztn, duyuruya gtkanlan unvan bazrnda ihtiyaq bulunan okul ve kurumlar
listesinden, tercihleri ve Genel Agrklamalar 2022 Yt]n il igi istefle Balh Yer Depigtirme

iglemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 4. Maddede belirtilen gartlar dofrultusunda atamalart

yaprlacakttr.

llQ! Bagvuru ve Tercih Formuna Eklenecek Hizmet Belgesindeki.bilgiler baqvuru yapacak personel tarafindan

kontrol edildikten sonra .. BiLGiLERiM TAM VE EKSiKSiZDIR " ifadesi yazlarak sdz konusu personel

tarafindan imzalanacaktrr.


