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Y er Degi~ikligi 

DAGITIM 


ilgi a)Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Ylikselme, Dnvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme SuretiyIe Atanmasl Hakkmda yonetmelik. 

b )Milli Bakanhgl Personel Genel MiidUrliigfiniin 30.04.2020 tarihli ve 
41289672-903.02.01-E.6703910 say1l1 emirleri. 

Milli Egitim Miidiirliigil egitim ve ogretim hizmetieri simfl dl.~mda kalan diger hizmet 
smdlarmdaki bazl unvanlarda garev yapan personelin aym unvanla il i9i istege bagh yer degi~tirme i~ ve 
i~lemleri, ilgi Yonetmeligin 32. maddesi ve ilgi (b) Bakanhk emirleri geregince ekli 9ah~ma takvimi 
dogruitusunda yapllacaktlr. 

"llgi (a) Yonetmeligin il i~i bagh yer ba~hkh 32.maddesinde; 

(1) Yonetmelik kapsammda bulunan personelden bulunduklarl kurumda 30 Eyliil 2020 tarihi itibariyle 
kesintisiz en az fi~ yll gorev yapanlar, yer degi~tirmek Uzere ba~vuruda bulunabilirler. 

(2) Ba~vurular MaYls aymda ahmr ve ilgili il Milli Egitim MUdiirliigiince belirlenen ve durumlanna 
uygun kadrolar arasmdan en fazla 10 (on) kuruma atanmak iizere tcrcihte bulunulabilir. Bakanhk veya diger 
kamu kurum ve kurulu~larmda ge9ici gorevli olanlar ile ayhkslz izinli olanlar, II i9i istege bagh yer degi~tirme 
ba~vurusunda bulunabilirler. 

(3) il iyi istege bagh yer degi~tirme talebinde bulunan personelin atamalan, Haziran aymda tercihleri de 
dikkate almarak hizmet siiresi iistUnliigilne gore Valiliklerce yaplhr. Hizmet sUresinin e~it oimaSi hillinde halen 
bulundugu kadrodaki hizmet siiresi fazla olana oncelik verilir, e~itligin bozulmamasl durumunda kura yo luna 
ba~vurulur. 

(4) Bu madde kapsammda yapdan atamalar, ilgili 11 Milli Egitim MiidilrlUgiince duyurulur." hlikmiine 
yer verilmi~tir. 

Buna gore, 

1 - Adaylar ilan edilen mUnhal kadrolara atanma ba~vurulanm ekteki ba~vuru ve tercih formunu 
doldurarak aylkiamalara uygun olarak yapaeaklardlr. 

2- Ba~vum ve Tereih Formundaki "Hizmet Siiresi" hesaplamasl 30.09.2020tarihine gore yapllacaktir. 

3- Adaylann atama b~vurulafl, 13 -20 MaYls 2020 tarihleri arasmda yapllaeaktlr.(Ba~vuru siiresi 20 
MaYIs <;ar~amba gilnil mesai bitiminde sona ereeektir.) 

4- ve Tereih Formunu dolduranlar OkulfKurumJllye onayml yaptlracak ve degerlendirmeye esas 
olmak iizere onayh hizmet belgesi b~vuru formuna eklenerek, ilimiz Milli Egitim MUdiirliigiine elden teslim 
edileeektir. 

5- Atama yapdacak milnhal kadrolar adresinde yaYlmlanacaktlr. 


6- Mlinhal bulunan kadrolardan, 


$ 3. ve 4'ncli dereeelere, 657 SaYlh Devlet Memurlan Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde 
belirtilen hizmet ~artlarml ta~lyanlardan veya milktesebi (kazamlml~ hak aybgl) bu dereeelere gelenlerin, 

• Milnhal Han listesindeki diger dereeelere ise atamalarm, 657 SayIlI Devlet Memurlan Kanununun 74. 
maddesi kapsammda yaptlmasl gerektiginden, ba~vurulardaki tercihlerin yapdmasmda bu hususun goz oniine 
almmasl saglanmahdlr. 

7- Haklannda yaptlan idari soru~turma sonueunda gorev degi~tirilenlere, daha onee gorev yaptlklarl 
gorev yerine aradan 4 (dart) YII ge9meden tereih hakkl verilmeyecektir. 

Adres: Me~tiyet Mah.Killtiir Cad.No:20 Efeler/A YDIN Bilgi iyin Zuhal DURANOGLU $ef 
Elektronik Ag: V','w\v.aydin.meb.gov.tr Tel: 0(256)2151028 
e-posta: personelatama09@meb.gov.tr Faks: 0 (256) 225 12 68 

Bll evrale gUveuli elektronik irnza ile iruzalamm§tJr. htlps:iie'Taksorgu.meb.gov.tr adresinden kodu ile teyit edilebilir. 



8- Her aday belirlenen slire ic;inde (13-20 MaYls 2020) ba~vuruda bulunmak zorundadlr. 

9- Hizmet silresinin hesaplanmasmda (a) Y5netmeligin 4. maddesinin (h) bendinde (Degi~ik: 
RG-10112/2014-29201) gec;en silreler dikkate almacaktlr. 

10- Adaylar tektercih yapabilecekleri gibi belirtilen saYlda da tercihte bulunabilirler. 

11- il Milli Egitim Mlidiirlilgilniin miinhal kadrolan il Milli Egitim Mlidiirliigilnde, ilc;e Milli Egitim 
MUdilrlligiiniin miinhal kadrolan ilc;e Milli Egitim Mildilrlilgiinde ve buna bagh okul ve kurumlarda 
kullamlacaktlr. 

12- Atamalarda; ilc;eler arasmda yer degi~tirecekler ic;in bo~ kadrolar, aym ilc;e ic;inde yer degi~tirecekler 
i~in ise personelin kendi kadrolarl ile tercih edecekleri bo~ kadrolar esas almacaktlf. (Aym veya farkh 
il;inde yer degi!,itirecekler; kadronun derecesini belirterek, Miinhal ihm. Listesi Tablo-l'deki okul ve 
kurumlara tercibte bulunacaklardU". Thtiyac; Kadro Listesi Tablo-2'deki okul ve kurumlan ise yalm.zca 
aym iIc;e yer degi~tirecekler tercih edeceklerdir.) 

13- Personel, Ba~vuru ve Tercih Formu ile yapml~ oldugu ba§vurusunda, duyuruda belirtilen blitlin 
~artlan kabul etmi~ sayIllr. (bu konuJarda yapIlan eksiklik ve yanh§hklardan dogacak sonuc;lardan kendisi 
sorumlu olacaktlr.) 

14- Gerekli ~artlan ta~lmadlgl halde b~vuruda bulunanlar He ba~vuru ve tercih fomm 
dl~mda bir beige ile yapilan ba~vurular i~leme almmayacak, gec;ersiz ba~vuruya dayanarak yapllan i~lemler 
iptal edilecektir. 

15- ilan edilen kadrolara atamayapilacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple bo~alan kadrolar dikkate 
almmayacaktIr. 

16-ilimiz dahilinde ilan edilen bo~ kadrolar goz onlinde bulundurularak, her adaym miiktesebine uygun 
kadroya atanmaSI sagJanacaktlf. ilan edilen kadrolar ic;erisinde adaym kazanIlmI~ hak ayhgma uygun kadro 
oimamasl halinde, diger kadrolara atanabilmesi ic;in Tercih Formunda bulunan "Alt dereceli kadroya 
atanmaYI kabul ediyorum" yazdI kutucugun Evet klsmml i§aretlemesi gerekmektedir. HaYIr kutucugunun 
i~aret1enmesi ya da i~aretlemenin yapllma.TI1aSI dummunda alt dereceli kadrolara atanIa i~lemi 

gerc;ekle~tirilmeyecektir. 

17- Puan listilnltigiine gore olu~turulan atama sua listesine giren personelin herhangi bir nedenle 
atanmaktan vazgec;mesi halinde "AtanmaYI kabul etmiyorum" §eklinde dilekc;esi almarak atamaSI 
yapilmayacaktir. (Takvimdeki tarihlere uyularak sliresi ic;inde gonderilmesi gerekmektedir.) Verine atama Slra 
listesindeki adaylardan puan iistiinlligiine gore atama yapIlacaktlr.(Sualama dl~mda atanIa yapI1mayacaktlr.) 

18- Bu stirecin koordinesi, if MiUi Egitim Kaynaklan Yonetimi- 3 
tarafmdan ylirlitill ecektir. 

personele gerekli du.yurunun yapllmasl He (,(ah;;ma takvimine uygun olarak i~!emlerin 

yiirlitiilmesini, aynca b~vuru stirecinde Covid-19 salgml nedeniyle alman tedbirlere ili§kin gerekli hassasiyetin 
g5sterilmesini onemle rica ederim. 

Yticel GEMICi 

VaH a. 

Vali YardlmcIsI 

Ek: 

1- <;:alI~ma Takvimi 

2- Ba~vuru ve Tercih Formu 

3- Munhal Kadro Ilan Listesi (Tablo-l) 

4- ihtiyac; Kadro Listesi (Tablo-2) 

DagltJm: 

Kaymakamhklara 

(ilc;e Milli Egitim Md.lilkleri) 

il Milli Egitim Md. Subelerine 

Adres: Me~rutiyet Mah.Kultur Cad.No·20 Efeler/A YDIN Bilgi i9in Zuhal DURANOGLU - Sef 
Elektronik Ag: www.aydin.meb.gov.tr Tel: 0 (256)21510 28 
e-posta: personelatama09@meb.gov.tr Faks: 0 (256) 225 12 68 
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