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D7KKAT: Bu kõlavuzda yer alan kurallar, kõlavuzun yayõmõ tarihinden sonra yürürlüŒe
girebilecek yasama, yürütme ve yargõ organlarõ kararlarõnõn gerekli kõlmasõ halinde
deŒiƔtirilebilir.Böyledurumlardaizlenecekyol,MillîEŒitimBakanlõŒõncabelirlenir.



AͲGENELAÇIKLAMALAR

Bu kõlavuz,  taƔra teƔkilatõnda eŒitim öŒretim hizmetleri sõnõfõ dõƔõnda aƔaŒõda tabloda belirtilen
hizmetsõnõflarõndakikadrolardagörevyapanpersonelin,2017yõlõillerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔtirme
iƔlemlerininhangiusulveesaslaragöreyapõlacaŒõnõbelirlemeküzerehazõrlanmõƔtõr.
BaƔvuruda bulunan personel kendi unvanõnda, ilan edilen münhal kadrolara atanmak üzere 20
il/ilçetercihindebulunabilecektir.Personelinil/ilçeemrineyerleƔtirilmesiBakanlõkça,il/ilçeiçerisindeki
görevyeritespitiise5442sayõlõ7l7daresiKanunun8/cmaddesigereŒiilgiliValiliklerceyapõlacaktõr.
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1Ͳ7lgiliMevzuat

1.1.657sayõlõDevletMemurlarõKanunu,

1.2.5442sayõlõ7l7daresiKanunu,

1.3.652sayõlõMillîEŒitimBakanlõŒõnõnTeƔkilatveGörevleriHakkõndaKanunHükmündeKararname,

1.4.DevletMemurlarõnõnYerDeŒiƔtirmeSuretiyleAtanmalarõna7liƔkinYönetmelik,



1.5.MillîEŒitimBakanlõŒõPersonelininGörevdeYükselme,UnvanDeŒiƔikliŒiveYerDeŒiƔtirmeSuretiyle
AtanmasõHakkõndaYönetmelik.



2ͲBaƔvuruEsaslarõ


2.1.7llerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔtirmeler,MillîEŒitimBakanlõŒõPersonelininGörevdeYükselme,Unvan
DeŒiƔikliŒi ve Yer DeŒiƔtirme Suretiyle Atanmasõ Hakkõnda YönetmeliŒin 33 üncü maddesi kapsamõnda
gerçekleƔtirilecektir.

2.2.BaƔvurular30Haziran/12Temmuz2017tarihleriarasõndasaat17:00’yekadarelektronikortamda
alõnacaktõr.

2.3.30HazirantarihiitibarõylaBakanlõkteƔkilatõkadrolarõndagörevyapanlardan,bulunduklarõilde
enaz5yõlsüreylekesintisizgörevyapanlarillerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔtirmebaƔvurusunda
bulunabilecektir.

2.4. 5 yõllõk hizmet süresinin hesabõnda personelin hâlen kadrosunun bulunduŒu ilde göreve baƔlama
tarihiesasalõnacaktõr.

2.5. Hizmet süresinin hesabõnda anõlan YönetmeliŒin 4 üncü maddesinin (h) bendinde ki  “Hizmet
süresi: 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler”
hükmüuygulanacaktõr.

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylõksõz izinli olarak geçirilen süreler iller arasõ yer deŒiƔtirmeye esas beƔ
yõllõksüreninhesabõndadeŒerlendirmeyesayõlmayacaktõr.

2.7. Bakanlõk merkez ve taƔra teƔkilatõnda veya diŒer kamu kurum ve kuruluƔlarõnda geçici görevli
olanlar(kadrosununbulunduŒuilde5yõlsüreylekesintisizgörevyapanlar)ileaylõksõzizinliolanlaryer
deŒiƔtirmebaƔvurusundabulunabilecektir.


2.8. Bu kõlavuzda yer alan hususlarõn uygulanmasõna yönelik açõklamalar, BakanlõŒõn
http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr  internet adreslerinden duyurulacaktõr. Bu
duyurular,hakkaybõnauŒramamalarõbakõmõndanbaƔvurusahipleritarafõndantakipedilecektir.



BͲBAbVURU7bLEMLER7


3ͲBaƔvurudaBulunacakPersonelTarafõndanYapõlacak7Ɣlemler


BaƔvurusahibi;
3.1.BakanlõŒõmõz http://www.meb.gov.tr  ve http://ikgm.meb.gov.tr  internet adreslerinden T.C.
kimlik numarasõ ile “Elektronik BaƔvuru Formu”na girerek 30 Haziran/12 Temmuz 2017 tarihleri
arasõndabaƔvuruiƔleminiyapabilecektir.


3.2.7lanedilenkadrolariçerisindenkadroderecesivemüktesebine(aylõkmaaƔderecevekademe)
uygunenfazla20il/ilçetercihindebulunabilecektir.


3.3. MEBB7S üzerinden gelen bilgilerinin doŒruluŒunu ve baƔvurusunun onaylanõp onaylanmadõŒõnõ
kontroledecektir.BaƔvurusununonaylanmamasõhalindetümsorumlulukkendisineaitolacaktõr.



3.47lanedilenkadrolardankadroderecesivemüktesebine(aylõkmaaƔderecevekademe)uygunkadro
bulunmamasõvebaƔvurusahibininistemesihâlindeElektronikAtamaBaƔvuruFormundabulunan“Alt
derecelikadroyaatanmayõkabulediyorum”yazõlõkutucuŒuiƔaretlemesigerekmektedir.
3.5. Tebligatlar eͲposta adresine yapõlacaŒõndan,  Elektronik BaƔvuru Formuna güncel eͲposta adresi
girilecektir.


UYARI:BaƔvurudabulunanpersonel,yaptõŒõElektronikBaƔvurusuilebukõlavuzdabelirtilenbütün
hükümlerikabuletmiƔsayõlõr.BununaksineyapõlaneksiklikveyanlõƔlõklardandoŒacaksonuçlardan
baƔvurusahibisorumluolacaktõr.


4Ͳ7l/7lçeMillîEŒitimMüdürlüklerinceYapõlacak7Ɣlemler

4.1.BaƔvuruda bulunacak personelin maŒdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ ve MEBB7S
bilgileriningüncellenmesisaŒlanacaktõr.

4.2.ElektronikBaƔvuruFormlarõnõnkontroledilerekbukõlavuzdabelirtilenaçõklamalarauygunolanlarõn
onaylanmasõ, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. BaƔvurularõn onaylanmasõ ya da
reddedilmesinden7l/7lçeMillîEŒitimMüdürlükleriyetkilivesorumluolacaklardõr.
4.3.YerdeŒiƔtirmebaƔvurularõnailiƔkintereddütleröncelikle7lçe/7lMillîEŒitimMüdürlüŒünce
giderilecek,buaƔamadagiderilemeyentereddütleryetkililerceBakanlõŒabildirilecektir.
4.4.BaƔvuruyapõldõktansonrabilgilerindedüzeltmeyapõlanlarõnbaƔvurularõreddedilecek;yeniden
baƔvuruyapmalarõvebaƔvurularõnõonaylatmalarõsaŒlanacaktõr.

4.5.Personeleaitbilgilerdebirhataveyaeksiklikyoksaadayaait“ElektronikBaƔvuruFormu”7lçeve7l
Millî EŒitim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafõndan, süresi içerisinde sistem
üzerindenonaylanacaktõr.

4.6.“ElektronikBaƔvuruFormu”Bakanlõkçaonaylandõktansonra,7l/7lçeMillîEŒitimMüdürlüklerincebir
çõktõsõ imzalanõp mühürlenerek adaya verilecek, bir çõktõsõ da özlük dosyasõnõn bulunduŒu birimde
saklanacaktõr.

4.7.7çiƔleriBakanlõŒõnca,kendikadrolarõna430sayõlõKanunHükmündeKararnamegereŒinceatamasõ
yapõlõp,BakanlõŒõmõzabaŒlõokulvekurumlardagörevyapanlardan7llerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔikliŒi
baƔvurusunda bulunanlarõn elektronik baƔvuru formunun onaylõ örneŒinin 21/07/2017 tarihine kadar
saydogdu@meb.gov.tradresinegönderilmesigerekmektedir.


5ͲBakanlõkçaYapõlacak7Ɣlemler

7l/7lçe Millî EŒitim Müdürlüklerince onaylanan Elektronik BaƔvuru Formlarõnõn kontrol edilerek bu
kõlavuzda belirtilen açõklamalara uygun olanlarõn onaylanmasõ, aksi takdirde reddedilmesi
gerekmektedir.


CͲBAbVURULARINGEÇERS7ZSAYILACA)IDURUMLAR
6.1.BaƔvurununElektronikBaƔvuruFormudõƔõndabirbelgeyleyapõlmõƔsa,

6.2.Personelbilgilerindeeksiklik,hataveyaçeliƔkivarsa,baƔvuruiƔlemionaylanmamõƔsa,



6.3.Müktesepdereceleriitibarõylailanedilenkadrolaraatanmayahakkazanamayanadaylar,atama
içinbaƔvurudabulunmuƔsa,

6.4.ElektronikBaƔvuruFormu,sistemüzerindenonaylanmamõƔveyabaƔvuruiƔlemleribaƔvuruiçin
belirtilensüreiçinde(30HaziranͲ12Temmuz2017)yapõlmamõƔsa,

6.5. BaƔvurular “Millî EŒitim BakanlõŒõ Personeli Görevde Yükselme, Unvan DeŒiƔikliŒi ve Yer
DeŒiƔtirme Suretiyle Atanmasõ Hakkõnda Yönetmelik ” hükümlerinde belirtilen esas ve usullere
uymuyorveyabudurumunsonradantespitedilmesihâlindegeçersizsayõlacaktõr.


DͲATAMA7bLEMLER7
7ͲAtamalar

7.1.7llerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔtirmebaƔvurusundabulunanpersonelinatamalarõ,tercihleridikkate
alõnarak hizmet süresi üstünlüŒüne göre elektronik ortamda Bakanlõkça 28/07/2017 tarihinde
gerçekleƔtirilecektir.

7.2.HizmetsürelerinineƔitliŒihalinde,halenbulunduŒukadrodahizmetsüresifazlaolanpersonele
öncelik verilecek, eƔitliŒin bozulmamasõ halinde Bakanlõkça elektronik ortamda gerçekleƔtirilecek
kurasonucunagöreatamayapõlacaktõr.

7.3. 7lan edilen kadrolara atama yapõlacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boƔalan kadrolar
dikkatealõnmayacaktõr.

7.4. Yer deŒiƔtirme suretiyle atamalara iliƔkin sonuçlar, BakanlõŒõmõzõn http://www.meb.gov.tr ve
http://ikgm.meb.gov.trinternetadreslerinden28/07/2017tarihindeduyurulacaktõr.

7.5. Yer deŒiƔikliŒi yapõlan personelin atama kararnameleri Bakanlõkça eski ve yeni görev yerlerine
gönderilecektir.

7.6. Bakanlõkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde “daŒõtõm yapõlmak üzere” ibaresi
bulunanlariçinnormveihtiyaçdurumunagöreokul/kurumbelirlenerekatamaiƔlemiilgiliValiliklerce
5442sayõlõ7l7daresiKanunun8/cmaddesigereŒinceyapõlacaktõr.

7.7. 7201 sayõlõ Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereŒince ilgililerin baƔvuruda belirttikleri eͲposta
adreslerineelektronikortamdavaliliklerceenkõsasüredetebligatyapõlacaktõr.

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
baƔlayacaklardõr. Aylõksõz izinli olup atamalarõ yapõlanlar aylõksõz izinlerinin bitiminde göreve
baƔlayacaklardõr.

7.9.7llerarasõisteŒebaŒlõyerdeŒiƔtirmelerdenkaynaklananeƔdurumlarõ,eƔözrünebaŒlõyer
deŒiƔtirmekapsamõndakadroimkanlarõdahilindedeŒerlendirilecektir.(MemurolaneƔinadaylõŒõnõn
kalkmõƔolmasõgerekmektedir)

Bu kõlavuz kapsamõnda oluƔabilecek yeni durumlar karƔõsõnda yapõlmasõ gereken düzenlemelerden
7nsan Kaynaklarõ Genel MüdürlüŒü yetkilidir. GerektiŒinde yapõlabilecek deŒiƔiklikler BakanlõŒõmõzõn


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

(7l/7lçeunvanvederecebazlõmünhalkadrolistesibaƔvuruekranõndailanedilecektir.)

