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BULANIK

iıgi: ıoıosız017 taihve 6639079sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yazısı

, İlgi tarih ve 'lY'lijl ]\4illi Eğitirn Müdürlüğünün Personellerin Mayls ayı 2017 İl içiIsteğe Bağlı Yer DeğiŞikliği iıe ilgi"li ;;zısı ekte ginaerıımiş olup okulunüo*ı personelleredulurulması ve baŞwruda buıu"raria.,, P* ?li.tç.-r. hizmet cefuelinin 18/05120,7tarihinde Müdürlüğümüz İnsan rrynuı.İu, Atanıa şrJ.rır.'gonderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Deniz EDİI'
İlçe Milli Eğitim l\4üdürti

EKLER:
1-İl Milli eğitim Müdiirlüğünün yazısı
2-Bakanlık duyurusu
3-Form Çizelgesi
4-İşlem Takvimi
S-Personel Başwru Formu

DAĞITIM:
Tüm Okul ve Bağlı Kurum Müdürlüklerine

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalan.r;



-*ffro-
.ı..C.

Mulq v,aririĞi
iı ııiııı Eğitim MüdürtüğüW

Sayı ; 67496438-903.02.02-E .6639ü79
Konu :2017'Vlı İ İçi İsteğe llağlı l.ı.,r

Değişikiiği Duyurusu

10l05l2017

»aĞırrır ygRr,nRixr

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Persoııelinin Görevde yükselme, Unvan Değişikliği ve yerDeğiştirme suretiyle Atannıası Haktında yönehnelik.
b) Milli Eğitim Bakanlığı iııs;ın triaynakları Genel Müdürlüğtin ün 0.1/05/2017 tanhli ve4 1289 67 2 /903.0 1 / 63 |l Z+l sayılİ yazısı.

[üimiz eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri_sınıfi dışında kalan, 657 saylıKanun l<aPsamında görev YuPu'-p.rronelin il içi lrİ"g".bağlı yer değişikliği ilgi (a)Yöııetme]ik ve ilgi (b|yazıoog.uın,J"rda ektt--ki ışı"m tuı.rımine göre yapılacaktır.

ııgı 1a; yönetmeliğin zoninlu yer Değiştirmeye Tabi olmayan personelin yerDeğiŞikliği İı iÇi istege bağliyer detiştinnele, ırrffi i' |J,inci Maddesınde;1- Bölge hizmetine bağlı yer, değiştirme yiihımlülüğü bulunanlar hariç, buYönetmelik kapsamında bulunaır Şe.soneıcen-bulunduÜarı kurumda 31 Mayı s 2[lltarihİ
;tl#İİİr,kesİntİsİz 

en az iiÇ'y,İ giı.., yrpunı"",--y", değiştirmek üiere başvuruda

2- BaŞvurular MaYıs ayında alınır ve ilgili il Milli Eğitim Müclürlüğünce belirlenenve duruınlarlna uygun kadrolar arasından an"tızlla-on ı.r"r-a atanmak iizere tercihtebulunulabilir, Bakantı| 
Y'Yu oiger kamu i<urunı ve kuruluşlarında geçici görevli olaıılar ileaYlıksız izinli olanlar, il içi isteğJ bagİ, y". cleğiştirme başwrusunda bulunabilirlerı- İı içi istege.bağl' ye. değiştirnıe talebinde bulunan personelin atamaları , LlaziranaYında tercihleri de dikkate uı'''u.*i hizmet s,tıresi tıisttinıtigtın* gör. ,;ı;iikı"r." yapılır.Hizmet süresinin eŞit olması hdlinde halen bujundugu"tuo.oouı.i hizmet süresi fazla o|anaöncelik verilir, eşitliğin bozulmaınası riuıurnuırda kura yoluna başıuruJur.

Bakanlığımız İnsan Kaynalrları Genel Müdürtüğünün fugi (b) yazısında ise;|' il/ilÇe/okul ve kurumlarınızıır personel ihtiyacı göz önünde bulundurularakmünhal kadrolann duyuruya çıkılması,
" 2' BaŞwruda bulunacak Personel açısından olumsuzluklar oluşrnaması için I,IE:BB1Sozlük modülünde Yer alan kinılik ve hizmııt siiresi bilgilerinin güncellenmesi,

3- İl ıÇı isteğe,bağlı yer değişil<liğli talebinde bulunan personelden yukarıda anılanmaddede Yer alan Şartları taşıyurıuİ,, erı fazla l0 kuruma atanmak üzere başwrularınınMayıs ala içerisinde alınması,
4- yine aynı maddede yer alan kriterlere göre değerlendirmenin yapılması,s- İl içi isteğe bağlı yer değişikJiği işleınlerinin"en geç Hazkanaylnm ilk haftasındasonuÇlandırılması, İsteğe uagıı yİ.' o.ğışılııgi yrp,i"r^'personeliıı MEBB1S nıodülüneişlenmesi istenilmiştir.

I]u evrak güvenli elektronir. ;@ffi



Bu itibarla" ilÇenizbkulunuz/kunununrızda öğetmen ve yönetici haricincleki 657

İ:ğ1,u,,,5H",,HXnr,f;"-ffiİJ"X'"l' |ersone]e 
o,y"-* v-ısının.tebıiğ ediıerek, iı içi yertoi,i.y,i*;;;ffi J;;.,;#",ii"#ffi?iH,:iilT,;*TtTj"iİff 

i-ff İı;li,l::fftereddüt edilen hususlar ile ilgili ur,ıun üri.nıe lrtibaik'uruilr-r., hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğiııi rica ederiırı,

A}ımet Özraıı
Vali a.

vali yardımcısı

Ekler:
l- İşlem Takvimi (l Sayfb)
2- Tercih Formu ( l Sayfa)
3- Konuya İlişkln Açıklamalar(l Sayfa)
4 -Münhal Kurum Listesi (6 sayfa)

Dağıhm:
Tüm İlçe Kayrnaku*lıklanna (İlı;e MIiNt)
il ıvlpıı,ı Şubelerine
Tüm Okul ve Kurum MüıJıirlüklerine

I]u ewak güvenli e|ek*onik imza ile ln,ruırn.,şnr. ı.,n,ffiutŞiJffiiffiii 1361-c22e-3s7+m,



PER.,NELİN 20ı7 YII-I İL İ«]İ İsrnĞr naĞr,r İşr,nırı TAK'İMİ

yApIt,ACax iş vtr işıruı,nR
Münhal Kadrolann Duyurulnıası

10-12 Mayıs 20l7
Başvuruların Aiınması (Manııel Alınacakhr.)

15-28 Mayıs2017
Başvurulan" D
tarafinda!ı İncelenecektir) \ 9---

22-26Mayıs2017
Atama Taslağırıın
Itirazların Değerle

net Ortamın.la Vayınlaırn.au ve
lmesi 29-31Mayıs 20l7

Atamalann Vapıl,nas, vJİİş;t K.,*r;
Tamamlanması 0l - 07 Haziraıİ-İOn

,rAsDİK 
OLUIVUR

l0/05/2017

Murat ÇOBAN
Milli Eğitim Şube Müdtirii

f'arih]eri arası



]personelirr
T.C Kimlil< nlol
Adr ve
Un,vanı
Görev Yeri
Gö:reve ına Tarilıi
Son Görev Y;İindeüd t{ızm;§,iifiİ

(3l Mal.ıs 2017 
.Tarihi İtib:ırille 

/ .......vuı,".......Ay.........GtIN
Toplam Hiz.Sür. (Yıl- Ay - Ctlıı) İ l

h/iilti Eğitim Bakanlığr İrısan l(a;vn-akları Genel Müdürlüğtin 1in 03/05/20t6 tarih ve4926062 saYılı Yazlsl g".*ğ.,",r, 12/İ0/2.013 tarih vo 28793 sayıIı Resmi Gıuete, deyayımlanan \,lilli Eğitim Bakan]ığı J?ersoııelinin Görevde \.ükselmİ Urrr* Oeğişikliği veYer DeğiŞtirme SuretiYle AtanmasiHakkınc3. Y.cıneİmJİğr:1 nci maddesi kapsamında il içiisteğe bağlı Yer değŞtirme dönemiro" Ilimiz g"rr"ıi';J" ilan edilen aşağdaki münhaltıkul/kururnlara tercihlerim doğruıt.,rİ*au atatımak İr.r"J" uuşvunıda bulundum.

,roıro.#l'ktesebime 
uvgun kaclro bulururıanıa, h;iİ;; bir alt uro.";;ıınmayı kabul

Bilgilerinize arz eclerim,

.,./.../2017

Adı-Soyadı
imza

Eğ!çn Okul/t(urum

----5.
6.

yukarı da bi lgi leri yazılı personelimizin kurumumuzda
MEBBıS kayıtlannıır inceienmesi sorıucu tespit edilmiştir.

,..../...l20I7

Okul/Kurum Müdtirü

kesintisiz 3 yıl görev yaptığı

......l .,.l20l7

İliİlçe Milli Eğitim lvlüdiirü



. \ üfiit'ıd
ün§' A T,.C

. §ılı,ı,f rı*lrİnı g*ı<*şı,ıĞı
İns*n K*ynakl*ı.ı CJenol Mü«iürliiğü

§ıyı ı 4l2896?2-gö3.02,t}l -H.63 l 714 l
Konuı İl İçi İstege Bağlı Yer

Değişikliği,

04.05.20t7

d;ffi;;;;ffi1l'filb
İlgl : Milli Eğitim Bakanlığı i}eısoneIinin ütirevde Yükse.lmş, Unvan Değ§ikliği veyer Değiştirme suretiy ıe A tıınınası |{akkında yönetmet ik.

Biİindiği *:'i, İ}akanlığunıı: o-ğitun öğretiın hizmeileri sınıfı dışında yer ılan zoruniuyer değiŞtimıeyÇ tabi oİma-van l*,*,,ne:in iı içT viiiıe;ro*, ırr*e* bağlı yçrdeğiştirme iş veişlenı leri, i I gi Yönetmeı ıt ıı unum iurın" gor* 1-üriitülm*ktedir.
İ lgi Ycnetmetiğin 32 ııci ınadries]ncb;*(ı) 

"'' bu Yönetınelik kaPsamırıda bı-ılunan personelden bulunduklırı kurumdı 3l
İŞ*LtrHİrf;jİİiil'J ıŞsınrıdz en az iiç ırı go;*r".;pınıır, yer değiştirnıek ıizeıe

(2) BaŞvıırular Mıyıs *.yında a]ınır ı,e itgili iİ milli eğitim müdürJİiğİlnce beİirlenenve duruınluınff uY8un kadrcılcr *uord*n 
"o 

ioır" oo'ırorr*u atıırmak üzers tercihtğbulunulabilir, Bakanlık veya ciiğeı, ı.arnu ı.ır,un, ;; k*;;uiıLra, geçici görevli olanlar ileaYlıksız izinli olnnlar, il iÇi istcğ[ bağlı yer ıleğiştirme başvurusundı bu.luııabilirler...(3) İliÇi isteğe.bıığlı yer ıejışİirmeıatebinde buiunan personelirı atımalan,Iiazlrın*Yındı tercihİerİ de dİkitate ııı:nÜİ hizmet sıiıusi *u,rıugii-e göre 
".ıii;ı.i*rr. 3ıapılır.§izmet sürÇsinin cşit olması ınııınoe hiı* noirüui;;;*- hizmçt siiresi fazla olanaöncelik verilir, eşitliğin bozulınamıısı dıınınıun<ia kurayoluna başvurulur.

(a} Bu nıadııe kapsamınııa yapıtan atarııakr ilgili iı nıilli eğitinı müdürliiğtinceduyrrruluıı.o hükmüne yerverilıııişti.. 
* '

Bu bağiamda Valiliğin izce;
ı- il/ilçs"§kul ve 

,kuruııılannızın peıvıııel_ihtiyıcı göz önünılç bujuruııınılırak gıünhalkadroların duYııruYa_çıkılınası, üSıı;rrnİıı,. ,|vnirat-s"vİr*, ve Veensd,ı kadrolan içinEakanİığmız DeŞtek Fİizmetleri cbneı ı*tu*ııı:,ıgiıoJ*- gİdİrı*arak ,Juyımıya çıkıtacaktır.)2- 8aŞvuruda b*lunac*k pen;oneliıı Mebbis şrıiıı.-*oatlüıde yer alan kimlik velıizmet şiiresi bi lgilerinin konıro l *,il l **rİ,
3- §cruşturma_ 

_ 
sonuctı g.i.eu 

j1*.|:. değ§en persone§, sonışfunna gcçirdiğiokul/kıırııınlilÇeYe 2Ü/Ü6l2tl6 tarif, ve şzttsloe ;y,]; Ö-e*r*ğı 4 yıl geçmedgn tercihhakkı v*riiınemeşi,

.\tAtiırk [llş^ (ı664s K.ınlıı1;.4,NKA Rı1
lilckhonik ı\ğ: ıvwu,.ıneb.gov.h.

,,\yıntılı iıilgi içinı Şu b. Mütl. }ı{.ğ. Yf}R()ANC:İ
Tel: (il 3i2) 4i3 28 5&l8 35-18 8?

l:.ıl*: {l} 3l?}4lütl43
liu tıvıak glit*ııli ııJeiııçnil* iınr.ıı ıı* in*oıoo,n,şı,, ıÇlİffi;rh*r;,r.d,*fri-- 4565-ee98-3tlr*şffiiıl



4-Bakaniık veya
aylıksız izinli olanlaırın
}rapİİıtş olma§ı,

»aÖrrrıı:
sİ İİ Vaıiıiğİnğ
( İı Miıtİ §ğitim Miİdİ,iİlü§iİ)

,lttüöı,k t}lv. ü66.1§ li;ııı}ıyANKiRA
tji§ktreınİ* ı[ğ: ıı,ıv.w.mslı,goı,.{r

i}ekir §RDOĞAN
Eakan a"

Genğl Müdtir V.

rlytıııtüı bilgi için: $şiı. h{üd, ilr.B. YORÇANğ.{
_-i*i: {il 3 t2) 4i3 i8 §5-1E J5-i8 8?

diğer karnrı kurıım 
-ı,e kuruluşıannda geçı§i görevli olaııııu ilekadroiaırnın buhını-iukian kr;;;'ı;;ıitı*i, sn az üç yıl görsv

5- il ıÇi istü}ğe bağİı yeı: değişikliğ.i_;alçbinde b_utıuıan personeİcleıı, yu*anda belirtilcn
ilİİlffilIil 

^ffl 
-1Ti;ş;jHT,;işx;; 

";;;;#ffij 
kurum ısr;ih Aeı( ıızere

6- BEvuruŞu alınan personeİin atalpş|41,ş1111, iİgi Yönetrıeİiğiı 32 nci moddesinin 3
İİ,|Ö-,:§:İ,'§!|., 

belirtilen-kriterl*ıç-gtire en gd ir;oo 8},ıntn ıık bıftntııdı

*rdrıiil;1İ,Tffi§:- 
isteğe bağlı Yer değiŞikİiği yapılan personele iıişkin biıgiığin Mçbbis

hususunda geıeğini önernie rica edgr:n:-.

:lruo.*tgllr'*il@



Çl İsTl..cE BAĞLI l,ER Dl:e i$TiR.t4r LERDE BoŞ oKUL-Kl]RUM LisTEsİ

iLÇE 4Dü tlNVAN ADI
BoŞ

KADRo
sAYlsI

iüıTii.1,\Ç oLAN oKUL KURUM Al)I Kadro
Derece§i

Vtıliş,z VHKi 1 Mus M:sleki vc j]ğitim Merkezi
!lcrk:,2 VHKI l Şch;ı Davuı Karı.,,ını Aııadolu imaın Haıip Lises,
Mcı,lil.z VHKi ] Sungu ]]ğitimçileı, ÇPL
Metkez VtJKİ l Yiıyqın Ço]< Pı,ııgraınlı Anadolu Lisesi
\4erke2 VHKi I Pro1'.Dı.Vahit ()zrneı İlkokulu
Vcrkez VHKi 1 Mehınet Zal"er ı:ağjayan ilkokulu
Mçrkez VH(İ l Vali Adil Yazai (itaokulu
Mcrkez VHKi 1 SLüngu (]ılaokı]lil

Verkez Memur ] TOBB Sosya] tJilirı]er Lisesi
\4(|rke2 Veınur l Alparslan Meslekı ve Teknik Anadolu Lisesi
\40rkez \,[9n u r 1 ]!1uş lb;ıi Sina,\ıııd,,lu Lisesi
\4çrkez Meınur 1 Rekabet Kulu]ıu ]\Iesleki ve Teknik Anadolu I-isesi
\4crke7 Meııur 1 Selcarı [latun \tc,slel:i ve Teknik Anadolu Lisesi
\,leık cz Melnıür ] |vlus M:ıi]eki ve 1ekıik Anadolu Lisesi
\,terkez Meınur ] 2(J 7l |V elikşalı l1l.ı,kulu
Vrırkez Memur ] Kıınııkbekler'1atı lı I}ölge Ortaokulu
Mt:rkez Meınırr l Boslakcnt iik(,[3]u
Vçrkşz Menrur 1 Bozbu]"üı i|ko](ult|
\4()rkeZ \,lemur ] kepene!« ilkokulu
Vcrkcz \4emur l kıınııkbekler ortaokılu
Vtırkız Meınur I serinova Yatl]ı Bijige ortaokulu
Veı,kez Meünur l sıltlüce ()rıao](,,ıltl

Merkez Meınur l Tandoğan orta,]kııiu
Vcrkez Meınur l lıışolul. [ıı;ın Ii t p Ortaokulu
lltırlıez Memıır 1 AJi R.uşcu Özel liğitim lş Uygu|ama Merkezi Okıılrı

Hizn,ıe t]i l Şehit Yücel Kurtoğlu Giizel sanatlaİ Lisesi
\{erliız Hizmct]i l Rckabet Kurıırıu ]\,lesleki ve Teknik Anadolu l-isesi
\4crk( z Ilizirıetii l Selcarü Hatun \I€,sle},:i ve Teknik Anadolu Lisesi
Mt:rke.z Ilizmetli ] Ştlı,l Davuı Kara,,ını Anado|u İmaın Haıip Liscs'
\içrkez Hizml:tii l Sunau ]]ğitimcil€r ÇP[,
\tcrlıe,z 1,1iale t]i l Nıısreı Sımıaı lvleslı:ki ve Tekıik Anado]u Lisesi
\4tırkez Hiznıetli l SelaharLcini E;ylrıb, ,,\nadolu Imam Hatip Lisesi
\4(]Ikez Hizmet!i 1 Prot.DI.Vahit ()z neı ortaokulu
\,1tırk ız Hizmetli 1 Girkkusağl Anaol,.u]ı-: (Bavan )
\,lçIkeZ Hiarrctli 1 Kaıdeleı Aıraııırııiıı (Bayan )
\,1crke2 Hiz.xet]i ] 207 l 1V.elikşah o:tnokulu
Vlçrkez I-{izmetli l i11 aı Sar.li ()rlaol.ultl
\te[k ez tlizmetli l Metunet Akif Ir!,)V ]lkokulu
\4erkez Hizmet]i l Mehn€t Akif []rsov Oıtaokulu
Ve rkez Hiznıetii l Muş T iirk Telel<oın ()rtaoku[u
Vt:rli,.:z Hizmet]i ] Mehmet Za1'el_Çttğüayqı İkoJ<ıılu
\4t:rktız Hizilıctli i Nanıık Kema] '1iıllLı Bölge ortaokulu
\4fl,k ez Hizıe tIi 1 Şı-lıiı İzzettin Polat Oıtackutu
\4 c.ke2 tlizııetli 1 Şehit lzzettinjojlüt iikokulu
!ltı]ıtız Hizrıetli l SelçUkIu ortaür(tllı]
\4u,lieZ Hizrnetli 1 1 00.Yıl i|afer ()rtaııl.ıılu
Mcrliçz ltizmctli l Vg$s:J!iıni l !ı[ La44.ruluVtırkez |Iizmetli i AlpJı:i]j]ı Kı...',,ıı ı üölge Ona; ;uj,
\4tırkez Hizmet]i ] A lpiılsIrr llkol\ltlüı
Mcrke2 HiZmetl l Aıiıayazı Oııaokı,lu
\4crk ez Hiznretii gıg]]rl J],taoku l Li
!trırk.ız llizmetli

1 t ilnçe ] lkokul!]
!1crktZ H izı,ıetii l troslaKcrLt L]rtiıtJku] u
!1cl,keZ Hizn1etli i t ozoLılLı Uılaol(,]lll

cirğürliİ aırl,..h|ı,,
ip Ortaoku]u

Vt:rkez Hizmetii ]

\,ltırkeız Hizmetli ]
---s:-j:-:j:::-:::_
G|izelter,ıe İnr2rı ].lrt

Verkez l{izmetli l
*__:-a:-j:::::::.::
Kı:oenek Oıtarıkııiı,



|lizmetlİ
]vI(jIKeZ Hiznret] i l

Mcrke2
I ılZlfIctll
Hizıretii

l s,ğuc3kİi;iı,lü, ".-l-_-
1\4erke2 Hizmet]i

tJi--_1) j

)un_!u J\,l lnlJr siılill, cnao(rji--__
sı,n.Ju'ı'akııbi|ı]Lfu zJ-;ş;i;T,.ii;-=:r.---\4e.ke2 l

Meırk ez Llizmetlİ
tliznıetli

] §-ffipru
Ji"ilnaoı.rı; H
, ftD;ı, lükok,,l; --ffi

\4crkeZ l

Verkez nlzme[]I
vlcff32 Hizmetli

]Verkt-z }liZmet]i
I

\{crlı ez Hl7met]i
lVerkeİ.-

Verkez
ölzmeti]

]

rIzmetIl i Çı;-i=j::-i__--
\4 (,rk e2 Llizmetli

1

"_ffiİ#iİil}Vcrkez Jizmetli l
\,ıerkOz

\4erke,z

,liZmetli
ji;tıi ]

5 edet (3. Deretİİ.İ--
l Adct (4.Derece )
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