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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Mtidtirliigti

SaYl : 41289672-903.02.01-E.12254444
Konu : il Dl~l istege Bagh Yer Degi~ikligi

25.06.2018

............... VALiLiGiNE
01 Milli Egitim Mtidtirltigti)
Ilgi: a) Milll Egitim Bakanligl Personelinin Gbrevde Ytikselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer
Degi~tirme Suretiyle AtanmaSI Hakkmda Ybnetmelik.
b) insan Kaynaklan Genel Mtidtirliigtintin 25/06/2018 tarih ve 41289672-903.02.0 I-E.
12248920 saylh Makam Onayl.

Bakanhglmlz ta~ra te~kilatl egitim bgretim hizmetleri smlfl dl~mda diger hizmet
smlflarmda gbrev yapan personelin iller araSI istege bagh yer degi~tirme i~ ve i~lemleri
ilgi (a) Ybnetmelik ile ilgi (b) Makam Onayl c;:en;:evesinde ytirtitUlecektir.
Bu baglamda; ba~vuruda bulunacak personelin magdur edilmemesi ic;:in konunun tUm
personele duyurularak ba~vuru stiresi ic;:inde (27 Haziran-06 Temmuz 20 18) ba~vuruda
bulunmalannm saglanmasl, personele ili~kin bzlUk bilgilerinin sorumlu birimce
gtincellenmesi ve ba~vuru i~lemlerindeki onaylann ba~vuru stiresi ic;:erisinde yaptlmasl
hususunda geregini rica ederim.

Bekir ERDOGAN
Bakan a.
Daire Ba~kanl V.

Ek: Ktlavuz
Dagltlm:
Geregi:
81 it Mill1 Egitim MtidtirlUgti

Adres: Atatiirk Blv. Bakanilklar No:98 Cankaya-Klzday-Ankara
Kep:meb@ hsO l.kep .lr
Eleklronik A(;: www.meb.gov.tr
e-posta: saydogdu@meb.gov.tr
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmlstlr. hllps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi i9in: Samet A YDOGDU (SEF)
Tel: 0 (312)4131887-2855-3801-2853
Faks: 0 (312) 418 23 43

a 192-055f- 31ad-afce-731d

kodu ile teyil edileb ilir.

T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
iNSAN KAYNAKLARI GENEL MOOURLOGO

TA$RA TE$KiLATINOA EGiTiM OGRETiM HizMETLERi SINIFI 01$1
OiGER HizMET SINIFLARINOA GOREV YAPAN PERSONELiN iLLER
ARASI iSTEGE BAGLI YER OEGi$TiRME KILAVUZU

2018
Bu kliavuz 657 saYll1 Devlet Memurlan Kanunu ile Milli Egitim Bakan"gl Personelinin Gorevde
Ylikselme,

Unvan

Degi~ikligi

ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik

hliklimlerine gore haZirlanml~tlr.

ELEKTRONiK BA~VURU FORMUNU DOLDURMADAN ONCE BU KILAVUZU
DiKKATLicE OKUYUNUZ.

B~VURU TARiHi

: 27 Haziran/6 Temmuz 2018

SONUC; iLANI : 27 Temmuz 2018

ELEKTRONiK BA~VURU FORMUNU OOLOUROUKTAN SONRA TERCiHLERiNizi YENiOEN
KONTROL EDEREK ONAYLAYINIZ

_ _ _ _ iLETi~iM BiLGiLERi _ _ __

iNSAN KAYNAKLARI GENEL MOOORLOCiO
insan Kaynaklan Genel MlidurlUgli Merkez Atama Oaire Ba~kanhgl
Ta~ra

Atama <;:ah~ma Grubu

Tel

: 0 (312) 413 28 55 - 413 1887 - 413 28 53 - 413 38 01

Faks : 0 (312) 418 23 43

OiKKAT: Bu kllavuzda yer alan kurallar, kllavuzun yaYlml tarihinden sonra yururlUge
girebilecek yasama, yurutme ve yargl organlan kararlannm gerekli kllmasl halinde
degi~tirilebilir.

Boyle durumlarda izlenecek yol, Milll Egitim Bakanhgmca belirlenir.

A-GENEL A~IKLAMALAR
Bu kilavuz, ta~ra te~kilatlnda egitim ogretim hizmetleri slnlfl dl~lnda a~aglda tabloda belirtilen
hizmet slnlflanndaki kadrolarda gorev yapan personelin, 2018 yill iller arasl istege bag" yer degi~tirme
i~lemlerinin hangi usul ve esaslara gore yapllacaglnl belirlemek uzere hamlanml~tlr.
Ba~vuruda bulunan personel kendi unvanmda, ilan edilen munhal kadrolara atanmak Ozere 20
il/il<;:e tercihinde bulunabilecektir. Personelin iI/iI~e emrine yerle~tirilmesi Bakanllk~a, il/iI~e i~erisindeki
garev veri tespiti ise 5442 saYlli il idaresi Kanunun 8/c maddesi geregi ilgili Valiliklerce yapilacaktlr.

iLLER ARASI iSTEGE BAGlI YER DEGi~iKLiGi YAPILABiLECEK KADROLAR
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1- ilgili Mevzuat
1.1.657 sayill Devlet Memurlan Kanunu,
1.2. 5442 saylll

II idaresi Kanunu,

---..

1.3. 652 sayill Milll Egitim Bakanhgmm Te~kilat ve Gbrevleri Hakkmda Kanun Hukmunde Kararname,
1.4. Devlet Memurlannm Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Ybnetmelik,
1.5. Milll Egitim Bakanligl Personelinin Gbrevde Yukselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle
Atanmasl Hakkmda Ybnetmelik .

2-

Ba~vuru

Esaslan

2.1. iller arasl istege bagh yer degi~tirmeler, Mill! Egitim Bakanhgl Personelinin Gbrevde Yukselme, Unvan
Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Ybnetmeligin 33 uneu maddesi kapsammda
ger~ekle~tirileee kti r.
2.2. Ba~vurular 27 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri arasmda saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda
ahnaeaktlr.
2.3. 30 Eylul tarihi itibanyla Bakanhk te~kilatl kadrolannda gbrev yapanlardan, bulunduklan ilde
en az 3 YII sureyle kesintisiz gbrev yapanlar iller arasl istege bagh yer degi~tirme ba~vurusunda
bulunabileeektir.
2.4. 3 yililk hizmet suresinin hesabmda personelin halen kadrosunun bulundugu ilde gbreve
tarihi esas almaeaktlr.

ba~lama

2.5. Hizmet suresinin hesabmda anilan Ybnetmeligin 4 uneu maddesinin (h) bendindeki "Hizmet suresi:
657 saYlh Devlet Memurlan Kanununun 68 inci maddesi ~er~evesinde hesaplanan sureler" hukmu
uygulanaeaktlr.
2.6. Askerlik hizmeti hari~, ayllkSIZ izinli olarak ge~irilen sureler iller arasl yer
surenin hesabmda degerlendirmeye sayilmayaeaktlr.

degi~tirmeye

esas

u~

yilhk

2.7. Bakanhk merkez ve ta~ra te~kilatmda veya diger kamu kurum ve kurulu~lannda ge~ici gbrevli
olanlar (kadrosunun bulundu~u IIde 3 yll sureyle kesintisiz gorev yapanlar) ile ayhkSlZ izinli olanlar yer
degi~tirme ba~vurusunda bulunabileeektir.
2.8. Bu kilavuzda yer alan hususlann uygulanmasma ybnelik a~lklamalar, Bakanligm
http://www.meb.gov.trvehttp:l!ikgm.meb.gov.tr
internet adreslerinden duyurulaeaktlr. Bu
duyurular, hak kaybma ugramamalan baklmmdan ba~vuru sahipleri tarafmdan takip edileeektir.

B- BA~VURU i~lEMlERi
3- Ba~vuruda Bulunacak Personel Tarafmdan Yapllacak i~lemler
Ba~vuru sahibi;
3.1. Ki~isel MEBBiS Modulu uzerinden 27 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri araslnda ba~vuru i~lemini
yapabileeektir .

3.2. ilan edilen kadrolar i~erisinden kadro dereeesi ve muktesebine (ayhk maa~ dereee ve kademe)
uygun en fazla 20 il/iI~e tereihinde bulunabileeektir.

3.3. MEBBis uzerinden gelen bilgilerinin dogrulugunu ve ba~vurusunun onaylanlp onaylanmadlglnl
kontrol edecektir. Ba~vurusunun onaylanmamasl halinde tUm sorumluluk kendisine ait olacaktlr.
3.4 ilan edilen kadrolardan kadro derecesi ve muktesebine (ayilk 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, yaptlgl Elektronik Ba~vurusu i/e bu kllavuzda belirtilen biitiin
hiikiimleri kabul etmi~ saYllir. Bunun aksine yapllan eksiklik ve yanll~llklardan dogacak sonuf/ardan
ba~vuru sahibi sorumlu olacakt".

4- il/il~e Milli Egitim MUdUrlUklerince Yapllacak i~lemler
4.1.Ba~vuruda bulunacak personelin magdur edilmemesi i~in gerekli onlemlerin allnmasl ve MEBBiS

bilgilerinin guncellenmesi saglanacaktlr.
4.2.Elektronik Ba~vuru Formlannm kontrol edilerek bu kllavuzda belirtilen a~lklamalara uygun olanlann
onaylanmasl, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Ba~vurulann onaylanmasl ya da
reddedilmesinden il/iI~e Milll Egitim Mudurlukleri yetkili ve sorumlu olacaklardlr.
4.3.Yer degi~tirme ba~vurulanna ili~kin tereddutler oncelikle il/iI~e Milll Egitim Mudurlugunce
giderilecek, bu a~amada giderilemeyen tereddutler yetkililerce Bakanllga bildirilecektir.
4.4.Ba~vuru
ba~vuru

yaplldlktan sonra bilgilerinde duzeltme yapllanlann
yapmalan ve ba~vurulannl onaylatmalan saglanacaktlr.

ba~vurulan

reddedilecek; yeniden

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik Ba~vu ru Formu" il~e ve iI
Milll Egitim Mudurluklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafmdan, suresi i~erisinde sistem
uzerinden onaylanacaktlr.
4.6."Elektronik Ba~vuru Formu" il Milli Egitim MudurlUkleri tarafmdan onaylandlktan sonra bir ~Iktlsl
imzalanlp muhurlenerek adaya verilecek, bir ~Iktlsl da ozluk dosyasmm bulundugu birimde
saklanacaktlr.
4.7. i~i~leri Bakanilgmca, kendi kadrolanna 430 saYl1i Kanun Hukmunde Kararname geregince atamasl
yapillp, Bakanllglmlza bagll okul ve kurumlarda gorev yapanlardan iller arasl istege bagll yer degi~ikligi
ba~vurusunda bulunanlann elektronik ba~vuru formunun onayll brneginin 13/07/2018 tarihine kadar
saydogdu@meb.gov.tr adresine gbnderilmesi gerekmektedir.

5-C-BA~VURULARIN GEC;ERSiz SAYILACAGI DURUMLAR
5.1. Ba~vurunun Elektronik Ba~vuru Formu dl~lnda bir belgeyle yap"ml~sa,
5.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya

~eli~ki

varsa,

ba~vuru i~lemi onaylanmaml~sa,

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

5.4. Elektronik Ba~vuru Formu, sistem uzerinden onaylanmamr~ veya ba~vuru i~lemleri ba~vuru i~in
belirtilen sure i~inde (27 Haziran-6 Temmuz 2018) yaprlmamr~sa,
5.5. Ba~vurular "Milli Egitim Bakanlrgl Person eli Gorevde Yiikselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer
Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkrnda Yonetmelik " hukumlerinde belirtilen esas ve usullere
uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde ge~ersiz sayrlacaktrr.

D- ATAMA i~LEMLERi
6- Atamalar
6.1. iller arasl istege bagII yer degi~tirme ba~vurusunda bulunan personelin atamalarl, tercihleri dikkate
almmak suretiyle hizmet suresi ustUnlugune gore elektronik ortamda Bakanllkc;:a 27/07/2018 tarihinde
gerc;:ekle~tirilecektir.

6.2. Hizmet surelerinin e~itligi halinde, halen bulundugu kadroda hizmet siiresi fazla olan personele
oncelik verilecek, e~itligin bozulmamasl halinde Bakanlrk~a elektronik ortamda ger~ekle~tirilecek
kur'a sonucuna gore atama yapllacaktrr.
6.3. ilan edilen kadrolara atama yapllacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple bo~alan kadrolar
dikkate allnmayacaktlr.
6.4. Yer degi~tirme suretiyle atamalara ili~kin sonuc;:lar, Bakanllglmlzm http://www.meb.gov.tr ve
http://ikgm.meb.gov.trinternet adreslerinden 27/07/2018 tarihinde duyurulacaktlr.
6.5. Yer degi~ikligi yapllan personelin atama kararnameleri Bakanllkc;:a eski ve yeni gorev yerlerine
gbnderilecektir.
6.6. Bakanllkc;:a elektronik ortamda gonderilen kararnamelerde "dagltrm yaprlmak uzere" lbaresi,
norm ve ihtiyac;: durumu dikkate allnmak suretiyle okul/kurumlara atama i~lemleri
Valilikler tarafmdan gerc;:ekle~tirilecektir.

yerle~tigi iI/il~e

6.7. 7201 saYl1i Tebligat Kanununun 7fa maddesi geregince ilgililerin ba~vuruda belirttikleri e-posta
adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en klsa surede tebligat yaprlacaktlr.
6.8. Atamasl yaprlan personel, 657 saYl1i Devlet Memurlarl Kanununun 62 nci ve 63 uncu maddelerinde
belirlenen yasal sure ic;:erisinde yeni gorev yerlerinde en gec;: 31/08/2018 tarihine kadar goreve
ba~layacaklardlr. Ayllkslz izinli olup atamalarl yaprlanlar ayllkslz izinlerinin bitiminde goreve
ba~layacaklardlr.

Bu krlavuz kapsamrnda

olu~abilecek

yeni durumlar

kar~rslnda

yaprlmasl gereken duzenlemelerden

insan Kaynaklarr Genel Mudurli.igu yetkilidir. Gerektiginde yaprlabilecek degi~iklikler Bakanhgrmlzln
http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktrr.
suresince Valilikler ile

ba~vuru

sahipleri bu adresten

degi~iklikleri

ogrenebileceklerdir.

(il/il~e unvan ve derece bazlr munhal kadro listesi ba~vuru ekranrnda ilan edilecektir.)

Ba~vuru

