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NSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

TA RA TE K LATINDA E T M Ö RET M H ZMETLER SINIFI DI I

D ER H ZMET SINIFLARINDA GÖREV YAPAN PERSONEL N LLER

ARASI STE E BA LI YER DE T RME KILAVUZU

2017

Bu kõlavuz 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu ile Millî E itim Bakanlõ õ Personelinin Görevde

Yükselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmasõ Hakkõnda Yönetmelik

hükümlerine göre hazõrlanmõ tõr.



ELEKTRON K BA VURU FORMUNU DOLDURMADANÖNCE BU KILAVUZU

D KKATL CE OKUYUNUZ.

BA VURU TAR H : 30 Haziran/12 Temmuz 2017 SONUÇ LANI : 28 Temmuz 2017

ELEKTRON K BA VURU FORMUNUDOLDURDUKTAN SONRA TERC HLER N Z YEN DEN

KONTROL EDEREK ONAYLAYINIZ

_________ LET M B LG LER _________

NSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

nsan Kaynaklarõ Genel Müdürlü ü Merkez Atama Daire Ba kanlõ õ

Ta ra Atama Çalõ ma Grubu

Tel : 0 (312) 413 28 55 413 18 87 413 28 53 413 18 71

Faks : 0 (312) 418 23 43

D KKAT: Bu kõlavuzda yer alan kurallar, kõlavuzun yayõmõ tarihinden sonra yürürlü e

girebilecek yasama, yürütme ve yargõ organlarõ kararlarõnõn gerekli kõlmasõ halinde

de i tirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî E itim Bakanlõ õnca belirlenir.



A GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kõlavuz, ta ra te kilatõnda e itim ö retim hizmetleri sõnõfõ dõ õnda a a õda tabloda belirtilen

hizmet sõnõflarõndaki kadrolarda görev yapan personelin, 2017 yõlõ iller arasõ iste e ba lõ yer de i tirme

i lemlerinin hangi usul ve esaslara göre yapõlaca õnõ belirlemek üzere hazõrlanmõ tõr.

Ba vuruda bulunan personel kendi unvanõnda, ilan edilen münhal kadrolara atanmak üzere 20

il/ilçe tercihinde bulunabilecektir. Personelin il/ilçe emrine yerle tirilmesi Bakanlõkça, il/ilçe içerisindeki

görev yeri tespiti ise 5442 sayõlõ l daresi Kanunun 8/c maddesi gere i ilgili Valiliklerce yapõlacaktõr.

LLER ARASI STE E BA LI YER DE KL YAPILAB LECEK KADROLAR

G H THS SHS AH YHS DÖSE

Ambar Memuru Kütüphaneci Hem ire Avukat A çõ Hizmetli

Ayniyat Saymanõ Mimar Psikolog Bekçi Memur

Bilgisayar letmeni Mühendis Sosyal Çalõ macõ Hizmetli Sayman

Daktilo raf Programcõ Veteriner Hekim Kaloriferci Veznedar

Memur Tekniker Veteriner Sa . Tek. Teknisyen Yrd.

Sivil Savunma Uzm. Teknisyen Terzi

ef Mühendis(Ö)

oför Tekniker (Ö)

Tesis Müdürü Teknisyen (Ö)

Usta Ö retici

Uzman (G H)

V.H.K. .

Uzman (Ö)

Ara tõrmacõ (Ö)

Ara tõrmacõ(6191)

ef(Ö)

Kor. Ve Güv. Gör.

1 lgili Mevzuat

1.1. 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu,

1.2. 5442 sayõlõ l daresi Kanunu,

1.3. 652 sayõlõ Millî E itim Bakanlõ õnõn Te kilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname,

1.4. Devlet Memurlarõnõn Yer De i tirme Suretiyle Atanmalarõna li kin Yönetmelik,



1.5. Millî E itim Bakanlõ õ Personelinin Görevde Yükselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle

Atanmasõ Hakkõnda Yönetmelik.

2 Ba vuru Esaslarõ

2.1. ller arasõ iste e ba lõ yer de i tirmeler, Millî E itim Bakanlõ õ Personelinin Görevde Yükselme, Unvan

De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmasõ Hakkõnda Yönetmeli in 33 üncü maddesi kapsamõnda

gerçekle tirilecektir.

2.2. Ba vurular 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri arasõnda saat 17:00’ye kadar elektronik ortamda

alõnacaktõr.

2.3. 30 Haziran tarihi itibarõyla Bakanlõk te kilatõ kadrolarõnda görev yapanlardan, bulunduklarõ ilde

en az 5 yõl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arasõ iste e ba lõ yer de i tirme ba vurusunda

bulunabilecektir.

2.4. 5 yõllõk hizmet süresinin hesabõnda personelin hâlen kadrosunun bulundu u ilde göreve ba lama

tarihi esas alõnacaktõr.

2.5. Hizmet süresinin hesabõnda anõlan Yönetmeli in 4 üncü maddesinin (h) bendinde ki “Hizmet

süresi: 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler”

hükmü uygulanacaktõr.

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylõksõz izinli olarak geçirilen süreler iller arasõ yer de i tirmeye esas be

yõllõk sürenin hesabõnda de erlendirmeye sayõlmayacaktõr.

2.7. Bakanlõk merkez ve ta ra te kilatõnda veya di er kamu kurum ve kurulu larõnda geçici görevli

olanlar (kadrosunun bulundu u ilde 5 yõl süreyle kesintisiz görev yapanlar) ile aylõksõz izinli olanlar yer

de i tirme ba vurusunda bulunabilecektir.

2.8. Bu kõlavuzda yer alan hususlarõn uygulanmasõna yönelik açõklamalar, Bakanlõ õn

http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktõr. Bu

duyurular, hak kaybõna u ramamalarõ bakõmõndan ba vuru sahipleri tarafõndan takip edilecektir.

B BA VURU LEMLER

3 Ba vuruda Bulunacak Personel Tarafõndan Yapõlacak lemler

Ba vuru sahibi;
3.1.Bakanlõ õmõz http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C.

kimlik numarasõ ile “Elektronik Ba vuru Formu”na girerek 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri

arasõnda ba vuru i lemini yapabilecektir.

3.2. lan edilen kadrolar içerisinden kadro derecesi ve müktesebine (aylõk maa derece ve kademe)

uygun en fazla 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir.

3.3. MEBB S üzerinden gelen bilgilerinin do rulu unu ve ba vurusunun onaylanõp onaylanmadõ õnõ

kontrol edecektir. Ba vurusunun onaylanmamasõ halinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktõr.



3.4 lan edilen kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylõk maa derece ve kademe) uygun kadro

bulunmamasõ ve ba vuru sahibinin istemesi hâlinde Elektronik Atama Ba vuru Formunda bulunan “Alt
dereceli kadroya atanmayõ kabul ediyorum” yazõlõ kutucu u i aretlemesi gerekmektedir.

3.5. Tebligatlar e posta adresine yapõlaca õndan, Elektronik Ba vuru Formuna güncel e posta adresi

girilecektir.

UYARI : Ba vuruda bulunan personel, yaptõ õ Elektronik Ba vurusu ile bu kõlavuzda belirtilen bütün

hükümleri kabul etmi sayõlõr. Bunun aksine yapõlan eksiklik ve yanlõ lõklardan do acak sonuçlardan

ba vuru sahibi sorumlu olacaktõr.

4 l/ lçe Millî E itim Müdürlüklerince Yapõlacak lemler

4.1.Ba vuruda bulunacak personelin ma dur edilmemesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ ve MEBB S

bilgilerinin güncellenmesi sa lanacaktõr.

4.2.Elektronik Ba vuru Formlarõnõn kontrol edilerek bu kõlavuzda belirtilen açõklamalara uygun olanlarõn

onaylanmasõ, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Ba vurularõn onaylanmasõ ya da

reddedilmesinden l/ lçe Millî E itim Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaklardõr.

4.3.Yer de i tirme ba vurularõna ili kin tereddütler öncelikle lçe/ l Millî E itim Müdürlü ünce

giderilecek, bu a amada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlõ a bildirilecektir.

4.4.Ba vuru yapõldõktan sonra bilgilerinde düzeltme yapõlanlarõn ba vurularõ reddedilecek; yeniden

ba vuru yapmalarõ ve ba vurularõnõ onaylatmalarõ sa lanacaktõr.

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait “Elektronik Ba vuru Formu” lçe ve l

Millî E itim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafõndan, süresi içerisinde sistem

üzerinden onaylanacaktõr.

4.6.“Elektronik Ba vuru Formu” Bakanlõkça onaylandõktan sonra, l/ lçe Millî E itim Müdürlüklerince bir

çõktõsõ imzalanõp mühürlenerek adaya verilecek, bir çõktõsõ da özlük dosyasõnõn bulundu u birimde

saklanacaktõr.

4.7. çi leri Bakanlõ õnca, kendi kadrolarõna 430 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname gere ince atamasõ

yapõlõp, Bakanlõ õmõza ba lõ okul ve kurumlarda görev yapanlardan ller arasõ iste e ba lõ yer de i ikli i

ba vurusunda bulunanlarõn elektronik ba vuru formunun onaylõ örne inin 21/07/2017 tarihine kadar

saydogdu@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

5 Bakanlõkça Yapõlacak lemler

l/ lçe Millî E itim Müdürlüklerince onaylanan Elektronik Ba vuru Formlarõnõn kontrol edilerek bu

kõlavuzda belirtilen açõklamalara uygun olanlarõn onaylanmasõ, aksi takdirde reddedilmesi

gerekmektedir.

C BA VURULARIN GEÇERS Z SAYILACA I DURUMLAR

6.1. Ba vurunun Elektronik Ba vuru Formu dõ õnda bir belgeyle yapõlmõ sa,

6.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya çeli ki varsa, ba vuru i lemi onaylanmamõ sa,



6.3. Müktesep dereceleri itibarõyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama
için ba vuruda bulunmu sa,

6.4. Elektronik Ba vuru Formu, sistem üzerinden onaylanmamõ veya ba vuru i lemleri ba vuru için
belirtilen süre içinde (30 Haziran 12 Temmuz 2017) yapõlmamõ sa,

6.5. Ba vurular “Millî E itim Bakanlõ õ Personeli Görevde Yükselme, Unvan De i ikli i ve Yer
De i tirme Suretiyle Atanmasõ Hakkõnda Yönetmelik ” hükümlerinde belirtilen esas ve usullere
uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi hâlinde geçersiz sayõlacaktõr.

D ATAMA LEMLER

7 Atamalar

7.1. ller arasõ iste e ba lõ yer de i tirme ba vurusunda bulunan personelin atamalarõ, tercihleri dikkate

alõnarak hizmet süresi üstünlü üne göre elektronik ortamda Bakanlõkça 28/07/2017 tarihinde

gerçekle tirilecektir.

7.2. Hizmet sürelerinin e itli i halinde, halen bulundu u kadroda hizmet süresi fazla olan personele
öncelik verilecek, e itli in bozulmamasõ halinde Bakanlõkça elektronik ortamda gerçekle tirilecek
kura sonucuna göre atama yapõlacaktõr.

7.3. lan edilen kadrolara atama yapõlacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple bo alan kadrolar

dikkate alõnmayacaktõr.

7.4. Yer de i tirme suretiyle atamalara ili kin sonuçlar, Bakanlõ õmõzõn http://www.meb.gov.tr ve

http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden 28/07/2017 tarihinde duyurulacaktõr.

7.5. Yer de i ikli i yapõlan personelin atama kararnameleri Bakanlõkça eski ve yeni görev yerlerine

gönderilecektir.

7.6. Bakanlõkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde “da õtõm yapõlmak üzere” ibaresi

bulunanlar için norm ve ihtiyaç durumuna göre okul/kurum belirlenerek atama i lemi ilgili Valiliklerce

5442 sayõlõ l daresi Kanunun 8/c maddesi gere ince yapõlacaktõr.

7.7. 7201 sayõlõ Tebligat Kanununun 7/a maddesi gere ince ilgililerin ba vuruda belirttikleri e posta

adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en kõsa sürede tebligat yapõlacaktõr.

7.8. Atamasõ yapõlan personel 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde

belirlenen yasal süre içerisinde yeni görev yerlerinde en geç 29/08/2017 tarihine kadar göreve

ba layacaklardõr. Aylõksõz izinli olup atamalarõ yapõlanlar aylõksõz izinlerinin bitiminde göreve

ba layacaklardõr.

7.9. ller arasõ iste e ba lõ yer de i tirmelerden kaynaklanan e durumlarõ, e özrüne ba lõ yer

de i tirme kapsamõnda kadro imkanlarõ dahilinde de erlendirilecektir. (Memur olan e in adaylõ õnõn

kalkmõ olmasõ gerekmektedir)

Bu kõlavuz kapsamõnda olu abilecek yeni durumlar kar õsõnda yapõlmasõ gereken düzenlemelerden

nsan Kaynaklarõ Genel Müdürlü ü yetkilidir. Gerekti inde yapõlabilecek de i iklikler Bakanlõ õmõzõn



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

süresince Valilikler ile ba vuru sahipleri bu adresten de i iklikleri ö renebileceklerdir.

( l/ lçe unvan ve derece bazlõmünhal kadro listesi ba vuru ekranõnda ilan edilecektir.)


