
T.C.
BURSA VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PERSONEL ATAMA BÖLÜMÜ



 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ana sayfasında 
BURBİS’i tıklayın



 BURBİS ana ekranında kayıt olunur.
(http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx)

 Kayıt yapıldıktan sonra ilçe MEBBİS yetkilisi kişiyi aktif 
etmesi gerekiyor.

http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx


 BURBİS ana ekranında kayıt olunur.
(http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx)

http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx


 Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.



 BURBİS giriş paneli ekranında Personel Atama 
E-Başvuru tıklanır.

http://bursa.meb.gov.tr/burbis/personelatama/Giris.aspx


 Mevcut Başvurular ekranında 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE 
BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ tıklanır.



 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 
İŞLEMLERİ ekranında bilgiler eksiksiz ve doğru olarak 
doldurularak HESAPLA butonuna basılır.



 Kadronuza uygun ilçe/kurumlar seçilerek 1 
veya 10 tercih yapılır.



 Tercih yapmadan kayıt yapılmamaktadır.
Başvuru ekranındaki bilgilerin doğru olduğuna dair 
kutucuğu işaretleyerek KAYDET butonuna basılır.

 Kayıt yapıldıktan sonra başvuruyu onaylama 
yapmadan son güne kadar değişiklik 
yapılabilecektir.



 Yine Başvuru bilgilerin doğru olduğuna dair kutucuğu 
işaretleyerek BAŞVURUYU ONAYLA butonuna 
basılır.



 Başvuru tamamlanmış ve Birimimiz ekranına gelmiş 
olur. 3 adet çıktı alınır.

3 (üç) nüsha imzalanıp mühürlenerek; 
•Bir nüshası başvuru yapan personele verilecektir.
•Bir nüshası özlük dosyasının bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde özlük dosyasında muhafaza 
edilecek, 
•Bir nüshası iş takvimindeki süre içerisinde atamaya esas olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları Personel Atama bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından elden teslim edilecektir.



 Başvuruyu onaylayan personel durumunu izleyebilecektir.



 Atama sonuçları da bu ekrandan kişiler tarafından 
görülebilecektir.



İNSAN KAYNAKLARI 
HİZMETLERİ

TEŞEKKÜRLER


	T.C.�BURSA VALİLİĞİ�İl Milli Eğitim Müdürlüğü�
	Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ana sayfasında BURBİS’i tıklayın�
	BURBİS ana ekranında kayıt olunur.�(http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx)�
	BURBİS ana ekranında kayıt olunur.�(http://bursa.meb.gov.tr/burbis/Burbis.aspx)�
	Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.�
	BURBİS giriş paneli ekranında Personel Atama E-Başvuru tıklanır.�
	Mevcut Başvurular ekranında 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ tıklanır.
	 2019 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ ekranında bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurularak HESAPLA butonuna basılır.
	Kadronuza uygun ilçe/kurumlar seçilerek 1 veya 10 tercih yapılır.�
	Tercih yapmadan kayıt yapılmamaktadır.�Başvuru ekranındaki bilgilerin doğru olduğuna dair kutucuğu işaretleyerek KAYDET butonuna basılır.�
	Yine Başvuru bilgilerin doğru olduğuna dair kutucuğu işaretleyerek BAŞVURUYU ONAYLA butonuna basılır.�
	Başvuru tamamlanmış ve Birimimiz ekranına gelmiş olur. 3 adet çıktı alınır.�
	Başvuruyu onaylayan personel durumunu izleyebilecektir.
	Atama sonuçları da bu ekrandan kişiler tarafından görülebilecektir.
	İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

