T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı :
Konu :

59706887-907.99-E.38784
2018 yılı Yer Değiştirme Ataması
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DAĞITIM YERLERİNE
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Duyuru
ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde “Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma
süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer
tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren
listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer
değiştirmeye ilişkin diğer hususlarher yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek
kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarih ve usule
aykırı olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde
personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde,
bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde
bulunan personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte
gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup, bu kapsamda bulunan
personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında
gerçekleştirilecektir.
Diğer taraftan Bakanlığımıza tahsis ve vizeli şahsa bağlı (Ş) kadrolarda, özelleştirme (Ö)
kadrolarında görev yapanlar ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer
değişikliği talebinde bulunacak olanlar tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü
aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde
değerlendirilecektir.
2018 yılı Genel Atama Döneminde bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini
doldurarak isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin tercih edebileceği
unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususları
içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Konunun tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel dahil) tebliğ
edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.
Mustafa KARAMAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EK :
1- Duyuru
2- Liste
DAĞITIM :
C PLANI
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (az5f4Y-AiG82q-wK7VE2-dD+b79-ZXTWBY1V) kodunu yazınız.
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