
T.e. 
MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


Sayl : 67496438-903.02.02-E.9834907 23.06.2017 

Konu : 2017 Ylh Personel il DI~I 
istege Bagh Yer Degi~ikligi 

DAGITIM YERLERiNE 

iJgi: a) Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yilkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda yonetmelik. 

b) insan Kaynaklan Genel Mtidtirlilguntin 22/06/2017 tarih ve 41289672-20-E.97239 1 1 

saydl Makam Onay!. 

c) insan Kaynaklan Genel Mtidilrlilgtiniln 22/06/2017 tarih ve 41289672-20-E.9726704 

Saydl yazdan. 

Bakanhglmlz ta~ra te~kilatl egitim ogretim hizmetleri slnlfl dl~mda diger hizmet 
slmflannda gorev yapan personelin iller araSl istege bagh yer degi~tirme i~ ve i~lemleri ilgi 
(a) Yonetmelik ile ilgi (b) Makam OnaYl yeryevesinde ytirutiilecegi ilgi (c) yazl ile 
bildirilmi~tir. 

Bu baglamda; ba~vuruda bulunacak personelin magdur edilmemesi iyin ekte gonderilen 
kdavuzun ilyeniz-Okulunuz ve Kurumunuzda gorev yapan tiim personele duyurularak 
ba~vuru silresi iyinde (30 Haziran-12 Temmuz 2017) ba~vuruda bulunmalannm saglanmasl, 
personele ili~kin ozluk bilgilerinin sorumlu birimce gtincellenmesi ve ba~vuru i~lemlerindeki 
onaylann ba~vuru suresi iyerisinde yapilmasl hususunda geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 


Vali a. 


il Milli Egitim Mtiduru 


Ekler: 
I-Bakanhk Yazlsl (1 Sayfa) 

2-Kdavuz (7 Sayfa) 

DagltIm: 
ilye Kaymakamhklanna (ilye MEM) 

Mrk OkullKurum Md'ierine 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmJ$tIr. hnp:llevraksorgu,meb,gov,tr adresinden 9f04-07bc-356d-a 149-a42a kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Genel Mtidtirltigti 

SaYl : 41289672-903.02.01-E.9726704 22.06.2017 
Konu : il Dl~l istege Bagll Yer Degi~ikligi 

............... V AliLiGiNE 


(il Milli Egitim Mtidtirltigti) 


iIgi: a) Mill1 Egitim Bakanllgl Personelinin Gorevde Ytikselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik. 

b) insan Kaynaklan Genel Mtidtirltiguntin 22/06/2017 tarih ve 41289672-20-E.9723911 
saydl Makam Onayl. 

Bakanllglmlz ta~ra te~kilatl egitim ogretim hizmetleri slnlfl dl~mda diger hizmet 
smlflarmda gorev yapan personelin iller araSl istege bagh yer degi~tirme i~ ve i~lemleri ilgi 
(a) Yonetmelik ile ilgi (b) Makam OnaYl c;en;;evesinde yilrtiti.ilecektir. 

Bu baglamda; ba~vuruda bulunacak personelin magdur edilmemesi ic;in konunun tUm 
personele duyurularak ba~vuru stiresi ic;inde (30 Haziran-12 Temmuz 20 17) ba~vuruda 

bulunmalanmn saglanmasl, personele ili~kin ozltik bilgilerinin sorumlu birimce 
gtincellenmesi ve ba~vuru i~lemlerindeki onaylann ba~vuru stiresi ic;erisinde yapdmasl 
hususunda geregini rica ederim. 

Bekir ERDOGAN 

Bakan a. 

Daire Ba~kam V. 

Ek: Kdavuz 


Dagltlm: 


Geregi: 


81 il Mill1 Egitim Mtidtirltigu 


Atatiirk Sly. 06648 KlzJiay/ANKARA Aynntlh bilgi iyin: Zehra ERDEM Sef 
Elektronik Ag: personel.meb.goY.lr Tel: (0312)413 2855 
e-posta: zehraerdem@meb.goY.lr Faks: (O 312) 4182343 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~llr. hltp: llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 821S-28c4-3be8-b922-e447 kodu ile teyit edilebilir. 

mailto:zehraerdem@meb.goY.lr
http:personel.meb.goY.lr


T.e. 


Milll EGiTiM BAKANllGI 


iNSAN KAYNAKLARI GENEl MUDURlUGU 

")iA~RA TE~KiLATINDA EGiTiM OGRETiM HizMETlERi SINIFI DISI 

DiGER HizMET SINIFLARINDA GOREV YAPAN PERSONEliN illER 

ARASI iSTEGE BAGLI YER DEGi~TiRME KllAVUZU 

2017 


Bu kllavuz 657 saylll Devlet Memurlan Kanunu ile Mim Egitim Bakanllgl Personelinin Gorevde 

YOkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Deg i~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik 

hOkOmlerine gore hamlanml~tlr. 



ELEKTRONiK BA~VURU FORMUNU DOLDURMADAN ONCE BU KILAVUZU 

DiKKATLiCE OKUYUNUZ. 

BA~VURU TARiHi : 30 Haziran/12 Temmuz 2017 SONUC; iLANI : 28 Temmuz 2017 

ELEKTRONiK BA~VURU FORMUNU OOlOUROUKTAN SONRA TERCiHlERiNizi YENiOEN 

KONTROl EOEREK ONAYLAYINIZ 

iNSAN KAYNAKLARI GENEl MOOORLOGO 

insan Kaynaklan Genel MOdOrlUgO Merkez Atama Oaire Ba~kanllgl 

Ta~ra Atama t;all~ma Grubu 

Tel: 0 (312) 413 28 55 - 413 18 87 - 413 28 53 - 413 1871 

Faks : 0 (312) 418 23 43 

OiKKAT: Bu kllavuzda yer alan kurallar, kllavuzun yaylml tarihinden sonra yiiriirlUge 

girebilecek yasama, yiiriitme ve yargl organlan kararlannm gerekli kllmasl halinde 

degi~tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yo I, Milli Egitim Bakanllgmca belirlenir. 



GiH THS SHS AH YHS DOSE 

Ambar Memuru KutOphaneci Hem~ire -'- Avukat A~C;:I Hizmetli 

Ayniyat Saymanl Mimar Psikolog Bekc;:i Memur 

Bilgisayar i~letmeni Muhendis Sosyal <;:all~maci Hizmetli Sayman 

Daktilograf Programci Veteriner Hekim Kaloriferci Veznedar 

Memur Tekniker Veteriner Sag. Tek. Teknisyen Yrd. 

Sivil Savunma Uzm. Teknisyen Terzi 

~ef Muhendis(O) 

~ofbr Tekniker (0) Q.-
Tesis Muduru Teknisyen (0) ~ 
Usta Ogretici - JI • - 1-

Uzman (GiH) 11 r'l 
V.H.K.i. tJ II 
Uzman (0) ,......, ~ 
Ara~tlrmaci (0) I i I 
Ara~tlrmaCl(6191) 'I 11 
~ef(O) LI -Kor. Ve GOv. Gar. U I ~, 

t' I 

II I 
I II II .., -~ IJ 

A-GENEL A~IKLAMALAR 

Bu kllavuz, ta~ra te~kilatrnda egitim ogretim hizmetleri slnlfl dl~rnda a~aglda tabloda belirtilen 
hizmet slnlflarrndaki kadrolarda gorev yapan personelin, 2017 YIII iller arasl istege bagll yer degi~tirme 
i~lemlerinin hangi usul ve esaslara gore yapllacagrnl belirlemek uzere hamlanml~tlr. 

Ba~vuruda bulunan personel kendi unvanrnda, ilan edilen munhal kadrolara atanmak uzere 20 
il/ilc;:e tercihinde bulunabilecektir. Personelin i1/ilc;:e emrine yerle~tirilmesi Bakanllkc;:a, il/ilc;:e ic;:erisindeki 
gbrev veri tespiti ise 5442 saylll il idaresi Kanunun 8/c maddesi geregi i1gili Valiliklerce yapllacaktlr. 

iLLER ARASI iSTEGE BAGU YER DEGi~iKLiGi YAPILABiLECEK KADROLAR 

1
~I U II ,.-------. ~~: -~ 

1- ilgili Mevzuat 

1.1. 657 sayill Devlet Memurlan Kanunu, 

1.2,5442 saYl1i il idaresi Kanunu, 

1.3.652 saYl1i Milll Egitim Bakanllgrnrn Te~kilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun HukmOnde Kararname, 

1.4. Devlet Memurlannrn Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Ybnetmelik, 

II 



1.5. Mill! Egitim Bakanllgl Personelinin Gbrevde YUkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle 
Atanmasl Hakkmda Ybnetmelik. 

2- Ba~vuru Esaslan 

2.1. iller arasl istege bagll yer degi~tirmeler, Milll Egitim Bakanllgl Personelinin Gbrevde YUkselme, Unvan 
Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Ybnetmeligin 33 UncU maddesi kapsammda 
gerc;ekle~tirilecektir. 

2.2. Ba~vurular 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri arasmda saat 17:00'ye kadar elektronik ortamda 
almacaktlr. 

2.3. 30 Haziran tarihi itibanyla Bakanllk te~kilatl kadrolannda gbrev yapanlardan, bulunduklan ilde 
en az 5 yil sUreyle kesintisiz gbrev yapanlar iller arasl istege bagll yer degi~tirme ba~vurusunda 
bulunabilecektir. 

2.4. 5 yililk hizmet sUresinin hesabmda personelin h§len kadrosunun bulundugu ilde gbreve ba~lama 
tarihi esas almacaktlr. 

2.5. Hizmet sUresinin hesabmda anllan Ybnetmeligin 4 UncD maddesinin (h) bendinde ki "Hizmet 
sUresi: 657 sayill Devlet Memurlan Kanununun 68 inci maddesi c;erc;evesinde hesaplanan sureler" 
hukmu uygu lanacaktlr. 

2.6. Askerlik hizmeti haric;, ayllkSIZ izinli olarak gec;irilen sureler iller arasl yer degi~tirmeye esas be~ 
yillik surenin hesabmda degerlendirmeye sayilmayacaktlr. 

2.7. Bakanhk merkez ve ta~ra te~kilatmda veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda gec;ici gbrevli 
olanlar (kadrosunun bulundugu ilde 5 yll sureyle kesintisiz gorev yapanlar) He aylrkSIZ izinli olanlar yer 

degi~tirme ba~vurusunda bulunabilecektir. 

2.8. Bu kllavuzda yer alan husus~ann uygulanmasma ybnelik aC;lklamalar, Bakanllgm 
http://www.meb.gov.trvehttP://iJ5gm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktlr. Bu 
duyurular, hak kaybma ugramamalan baklmmdan ba~vuru sahipleri tarafmdan takip edilecektir. 

B- BA$VURU i$LEMLERi 

3- Ba~vuruda Bulunacak Personel Tarafmdan Yap,lacak i~lemler 

Ba~vuru sahibi; 

3.1.Bakanhglmlz http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.e. 

kimlik numarasl ile "Elektronik Ba~vuru Formu"na girerek 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri 

arasmda ba~vuru i~lemini yapabilecektir. 


3.2. Han edilen kadrolar ic;erisinden kadro derecesi ve mUktesebine (ayllk maa~ derece ve kademe) 
uygun en fazla 20 il/ilc;e tercihinde bulunabilecektir. 

3.3. MEBBis uzerinden gelen bilgilerinin dogrulugunu ve ba~vurusunun onaylanlp onaylanmadlgml 
kontrol edecektir. Ba~vurusunun onaylanmamasl halinde tUm sorumluluk kendisine ait olacaktlr. 

http://ikgm.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.trvehttP://iJ5gm.meb.gov.tr


3.4 ilan edilen kadrolardan kadro derecesi ve muktesebine (aylik maa~ derece ve kademe) uygun kadro 
bulunmamasl ve ba~vuru sahibinin istemesi halinde Elektronik Atama Ba~vuru Formunda bulunan "Alt 
dereceli kadroya atanmaYI kabul ediyorum" yazlll kutucugu i~aretlemesi gerekmektedir. 
3.5. Tebligatlar e-posta adresine yapllacaglndan, Elektronik Ba~vuru Formuna guncel e-posta adresi 
girilecektir. 

UYARI : Ba~vuruda bulunan personel, yapt/9/ Elektronik Ba~vurusu ile bu k/lavuzda belirtilen biitiin 
hiikiimleri kabul etmi~ say/llr. Bunun aksine yap/Ian eksiklik ve yanl/~I/klardan dogacak sonuflardan 
ba~vuru sahibi sorumlu olacakt". 

4- il/il~e Milli Egitim MudurlUklerince YapJlacak i~lemler 

4.l.Ba~vuruda bulunacak personelin magdur edilmemesi i<;in gerekli onlemlerin alinmasl ve MEBBiS 
bilgilerinin guncellenmesi saglanacaktlr. 

4.2.Elektronik Ba~vuru Formlannln kontrol edilerek bu kllavuzda belirtilen a~lklamalara uygun olanlann 
onaylanmasl, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Ba~vuru lann onaylanmasl ya da 
reddedilmesinden il/il<;e Milll Egitim MudurlUkleri yetkili ve sorumlu olacaklardlr. 

4.3.Yer degi~tirme ba~vurulanna ili~kin tereddutler oncelikle il<;e/il Milll Egitim MudurlUgunce 
giderilecek, bu a~amada giderilemeyen tereddutler yetkililerce Bakanliga bildirilecektir. 

4.4.Ba~vuru yaplldlktan sonra bilgilerinde duzeltme yapllanlarm ba~vurulan reddedilecek; yeniden 
ba~vuru yapmalan ve ba~vurulannl onaylatmalan saglanacaktlr. 

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik Ba~vuru Formu" il<;e ve il 
Milll Egiti Mudurluklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafmdan, suresi i~erisinde sistem 
uze~inden onaylanacaktlr. 

4.6./lElektronik Ba~vuru Formu" Bakanlik<;a onaylandlktan sonra, il/il<;e Milll Egitim Mudurluklerince bir 
<;Iktlsl imzalanlp muhurlenerek adaya verilecek, bir <;lktlSI da ozluk dosyasmln bulundugu birimde 
saklanacaktlr. 

4.7. i<;i~leri Bakanllgmca, ke d' adrolanna 430 saYlli Kanun HukmQ d ararname geregince atamasl 
yapllip, Bakanliglmlza bagli okul ve kurumlarda gorev yapanlardan ille arasl istege bagll yer degi~ikligi 
ba~vurusunda bulunanlarm elektronik ba~vuru formunun onayll ornel\finin 21/07/2017 tarihine kadar 
saydogdu@meb.gov.tr adresine gonderilmesi gerekmektedir. 

5- Bakan"k~a Yapllacak i~lemler 

il/il<;e Milll Egitim MudurlUklerince onaylanan Elektronik Ba~vuru Formlannm kontrol edilerek bu 
kllavuzda belirtilen a<;lklamalara uygun olanlann onaylanmasl, aksi takdirde reddedilmesi 
gerekmektedir. 

C-BA~VURULARIN GE~ERSiz SAYILACAGI DURUMLAR 

6.1. Ba~vurunun Elektronik Ba~vuru Formu dl~lnda bir belgeyle yapllml~sa, 

6.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya r;:eli~ki varsa, ba~vuru i~lemi onaylanmaml~sa, 



6.3. Muktesep dereceleri itibanyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama 
i~in ba~vuruda bulunmu~sa, 

6.4. Elektronik Ba~vuru Formu, sistem uzerinden onaylanmaml~ veya ba~vuru i~lemleri ba~vuru i~in 
belirtilen sure i~inde (30 Haziran-12 Temmuz 2017) yapllmaml~sa, 

6.S. Ba~vurular "Milli Egitim Bakanhgl Personeli Gorevde Yukselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik " hukumlerinde belirtilen esas ve usullere 
uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde ge~ersiz saYllacaktlr. 

0- ATAMA i~LEMLERi 

7- Atamalar 

7.1. iller aras l istege bagll yer degi~tirme ba~vurusunda bulunan personelin atamalan, tercihleri dikkate 
almarak hizmet sOresi OstOnlOgOne gore elektronik ortamda Bakanhk~a 28/07/2017 tarihinde 
ger~ekle~ti rilecekti r. 

7.2. Hizmet surelerinin e~itligi halinde, halen bulundugu kadroda hizmet suresi fazla olan personele 
oncelik verilecek, e~itligin bozulmamasl halinde Bakanhk~a elektronik ortamda ger~ekle~tirilecek 
kura sonucuna gore atama yapllacaktlr. 

7.3. ilan edilen kadrolara atama yapilacak olu , daha sonra herhangi bir sebeple bo~alan kadrolar 
dikkate almmayacaktlr. 

7.4. Yer degi~tirme suretiyle atamalara ili~kin sonu~lar, Bakanllglmlzm http://www.meb.gov.tr ve 
http://ikgm.meb.gov.trinternet adreslerinden 28/07/2017 tarihinde duyurulacaktlr. 

7.S. Yer degi~ikligi yapilan personelin atama kararnameleri Bakanhk~a eski ve yeni gorev yerlerine 
gonderilecektir. 

7.6. Bakanllk~a elektronik ortamda gonderilen kararnamelerde "dagltlm yapllmak uzere" ibaresi 
bulunanlar i~in norm ve ihtiya~ durumuna gore okul/kurum belirlenerek atama i~lemi ilgili N'aliliklerce 
5442 sayill II idaresi Kanunun 8/c maddesi geregince yapllacaktlr. 

7.7.7201 saYll1 Tebligat Kanununun 7/a maadesi geregince ilgililerin ba~vuruda belirttikleri e-posta 
adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en klsa surede tebligat yapllacaktlr. 

7.8. Atamasl yapilan personel 657 saYl1i Devlet Memurlan Kanunun 62 nci ve 63 OncO maddelerinde 
belirlenen yasal sOre i~erisinde yeni gorev yerlerinde en ge~ 29/08/2017 tarihine kadar goreve 
ba~layacaklardlr . Ayhkslz izinli olup atamalan yapdanlar ayhkslz izinlerinin bitiminde goreve 
ba~layacaklardlr. 

7.9. Iller arasl istege bagll yer degi~tirmelerden kaynaklanan e~ durumlan, e~ ozrOne bagh yer 
degi~tirme kapsammda kadro imkanlan dahilinde degerlendirilecektir. (Memur olan e~in aday\igmm 
kalkml~ olmasl gerekmektedir) 

Bu kllavuz kapsammda olu~abilecek yeni durumlar kar~lsmda yapllmasl gereken duzenlemelerden 

insan Kaynaklan Genel MudOrlUgu yetkilidir. Gerektiginde yapllabilecek degi~iklikler Bakanhglmlzm 

http://ikgm.meb.gov.trinternet
http://www.meb.gov.tr


http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktlr. Ba~vuru 

suresince Valilikler ile ba~vuru sahipleri bu adresten degi~iklikleri ogrenebileceklerdir. 

(il/il~e unvan ve derece bazl! munhal kadro listesi ba~vuru ekranmda ilan edilecektir.) 

http://ikgm.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.tr

