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T.C.

  BURSA VALİLİĞİ
   İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı   : 20697792-903.07.01-E.6893258 12.05.2020
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği

            
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:    a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
               Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme  Suretiyle Atanması
               Hakkında Yönetmelik.
            b) M.E.B.  Personel Genel Müdürlüğünün 30/04/2020 tarihli ve 903.02.01-E.6703910 sayılı yazısı. 

İlimiz İl ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurumlarında eğitim/öğretim hizmetleri sınıfı
(öğretmenler) hariç görev yapan personellerin, ilgi (a) Yönetmelikle belirtilen hükümlere göre il içi isteğe 
bağlı yer değişikliği başvuruları, atamaları yapılmak üzere Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim 
Sistemleri (BURBİS) üzerinden alınacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 32'inci maddesi gereğince 
 Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında 
bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev 
yapanlar, yer değiştimek üzere başvuruda bulunabilirler.

1.

 Söz konusu başvurular 12 Mayıs - 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüze ait
http://bursa.meb.gov.tr/burbis/burbis.aspx internet adresinden yapılacak olup, belirlenen ve
durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilirler. 
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il
içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

2.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları  hizmet süresi üstünlüğüne
göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla 
olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda  kura yoluna başvurulacaktır. 

3.

Ekte gönderilen Kılavuza göre;
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen personel BURBİS sistemine girerek "2020 YILI İL İÇİ
İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ" ekranından başvuru yapıp kaydettikten sonra 3 
(Üç) nüsha çıktısını alarak kurum müdürlüğüne teslim edecektir.

1.

Kurum müdürlükleri başvuru belgesini onayladıktan sonra 1 (bir) nüshasını personele vererek diğer 1 
(bir) nüshasını DYS üzerinden resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
(Okul/Kurum/İlçe Müdürlükleri sistem üzerinden onay yapmayacaklardır. Başvuru doğrudan İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne düşmektedir. )

2.

Kurumlardan gönderilen başvuru formlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri belirtilen tarih aralığında 
çıktısını alarak onaylayacak daha sonra bekletmeden DYS üzerinden resmi yazı ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilecektir .

3.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen personelin BURBİS veri tabanına eklenmesinden (veri
tabanına eklenmeyen personel il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır) 
tamamen başvuru yapan personel sorumlu olacaklardır.

4.
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17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul/Kurumlarında eğitim/öğretim hizmetleri sınıfı hariç görev yapan 
personellere bu yazımızın imza karşılığı duyurulmasının sağlanması ve imza sirkülerinin de başvuru
evrakları ile birlikte ilçe tarafından birimimize DYS üzerinden resmi yazı ile gönderilmesi 
gerekmektedir. 

5.

İlimiz genelindeki münhal ve ihtiyacı bulunan kurum/okullara ait kontenjan çizelgesi ile kılavuz ve iş
takvimi ekte gönderilmiştir. Kılavuzdaki iş takvimi dışında başvuru kabul edilmeyeceğinden başvuru
yapacak tüm personele (İzinli, Raporlu, Aylıksız izinde olanlar dahil) duyurularak herhangi bir mağduriyete 
sebebiyet verilmemesi, işlemlerin ilgi (a) yönetmelik kapsamında yapılması, Başvuru ve Tercih Formlarının
onaylı olarak ve duyuru imza sirküleriyle beraber  22 Mayıs 2020 saat 17:00'e  kadar Müdürlüğümüz İnsan 
Kaynakları Personel Atama Bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından DYS üzerinden resmi yazı 
ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca başvuru sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi (elden evrak teslim edilmemesi)  hususunda, 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                               Sabahattin DÜLGER
                                                                                                                              İl Milli Eğitim Müdürü

EK:  
1.) Kontenjan Listesi (11 sayfa)
2.) Kılavuz (7 sayfa)
3.) Burbis Tanıtım  (15 sayfa)

DAĞITIM:
17  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,
Müdürlüğümüzdeki Tüm Birimlere.


