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Bu kllavuz 657 saYll1 Devlet Memurlan Kanunu ile Milli Egitim Bakanll~1I 


Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme 


Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik hOkOmlerine gore hazlrlanml~tlr. 




A- GENEL ACIKLAMALAR 


Bu kllavuz, Ordu Hinde Millf Egitim Bakanllgma bagh kadrolarda a~agldaki tabloda 
belirtilen unvanlarda gorev yapan personelin 2021 YIII il i9i istege bag!! yer degi~tirme 

i~lemlerinin hangi usul ve esaslara gore yapllacagml belirlemek Ozere hazlrlanml~tlr. 

iL ic:;::i iSTEGE BAGiJ YER DEGiSiKLiGi YAPILACAK UNVANLAR 
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• 

!• $ef Teknisyen I Hem~ire A~yl 

Veri Haztrlama ve Kontrol Bekyi 
i~letmeni (V.H.KJ) 
Bilgisayar i~letmeni Hizmetli 

I 

Memur I Kaloriferci 

Memur(~) Hizmetli (~) 

I I . 
$of6r 

U Ogreti-

IAmbarMeml 

I 
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1- ilgili Mevzuat 

1.1.657 saYl1i Devlet Memurlan Kanunu, 

1.2.5442 saYll1 il idaresi Kanunu, 

1.3.652 saYll1 Ozel Bannma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazl DOzenlemeler Hakklnda Kanun 
HOkmOnde Kararname (eski adl 'Mill! Egitim Bakanligmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun 
HOkmOnde Kararname'), 
1.4. Devlet Memurlannm Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin Yonetmelik, 
1.5. Mill! Egitim Bakanllgl Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme 
Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik, 
1.6. Milli Egitim BakanliQI Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme 
Suretiyle Atanmasl Hakklnda Yonetmelikte Degi~iklik Yapllmasma Dair Yonetmelik 

2- Ba~vuru Esaslarl 

2.1. il i9i istege bagll yer degi~tirmeler, Bakanllglmlz Personel Genel MOdOrlOgO'nOn 21/04/2021 
tarihli ve E-41289672-903.02.01-24460347 saYll1 yazlsma istinaden; Milli Egitim BakanliQI 
Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmasl 
Hakkmda Yonetmeligin 32'inci maddesi gergevesinde gergekle:;;tirilecektir. 

2.2. Bakanhglmlz 20106/2016 tarihli ve 41289672-903.02-E.6785766 saYll1 yazlsl eki 13/06/2016 
tarihli ve 41289672-20-E.6485858 saYI!! Bakanllk OnaYI geregi, haklartnda yapllan adli veya 
idari soru~turma sonucunda gorev yerleri; il i9inde degi9tirilenler daha once gorev yaptlklan 
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il<;eye, il<;e i<;inde gorev yeri degi§tirilenler ise daha once gorev yaptlklan egitim kurumuna aradan ~ 
(dort) YII gecmeden yer degistirme talebinde bulunamayacaklardlr. 

2.3. Ba§vuru ve atamalar ekte yer alan takvim dogrultusunda ger<;ekle§tirilecektir. 

2.4. Bulunduklan kurumda 30 EylOl 2021 itibanyla kesintisiz en az 3 (Dc) YII sOreyle gorev 

yapanlar il i<;i istege bagll yer degi§ikligi ba§vurusunda bulunabileceklerdir. 

2.5. Hizmet sOresinin hesablnda, Mill! Egitim Bakanilgl Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan 
Degi§ikligi ve Yer Degi§tirme Suretiyle AtanmaSI Hakkmda Yonetmeligin "Tanlmlar" ba§lIkll 4'OncO 
maddesinin birinci flkraslnln (h) bendinde de belirtildigi Ozere 657 saYlh Devlet Memurlan 
Kanunu'nun 68'inci maddesi <;er<;evesinde hesaplanan sOreler dikkate allnacaktlr. 

2.6. 3 (0<;) Yllilk hizmet sOresinin hesablnda, personelin halen kadrosunun bulundugu 
okul/kurumdaki goreve ba§lama tarihi esas allnacaktlr. (Ancak okullkurum kapatllmasl 
nedeniyle zorunlu yer degi~ikligi yapan personelin 3 YII kesintisiz sOre hesabma kapatllan 
okullkurumda ~ah~tJgl sOreler de dahil edilecektir.) 

2.7. il i<;i istege bagll yer degi§tirme ba§vurusunda bulunacak personel, en fazla 10 (on) 
okul/kurum tercihinde bulunabilecektir. 

2.8. Yer degi§tirme i§lemleri 657 saylll Devlet Memurlan Kanunu'nun 45'inci maddesinde belirtilen 
esaslar <;er<;evesinde yapllacaktlr. ilan edilen mOnhal kadrolara tercihte bulunulurken, kazamlml§ 
hak ayhk derecesine (mOktesebine) uygun kadro tercihinde bulunulacaktlr. Kazanllml§ hak ayllk 
derecesine uygun kadro bulunmamasl halinde Ba§vuru ve Tercih Formunda yer alan "Alt derece 
kadroya atanmaYI kabul ediyorum." se<;eneginin i§aretlenmesi gerekmektedir. 

2.7. Askerlik hizmeti hari<;, ayllkslz izinli olarak ge<;irilen sOreler il i<;i yer degi§tirmeye esas 3 (0<;) 

Yllilk sOrenin hesablnda degerlendirmeye allnmayacaktlr. 

2.8. ilimizdeki okul/kurumlarda veya diger kamu kurum ve kurulu§lannda ge<;ici gorevli olanlar 
(kadrosunun bulundugu kurumda 3 YII sOreyle kesintisiz sOreyle gorev yapml~ olmak 
kaydlyla) ile ayllkslz izinli olanlar yer degi§tirme ba§vurusunda bulunabileceklerdir. 

2.9. II i<;i istege bagll yer degi§tirme talebinde bulunan personelin atamalarl, tercihleri dikkate 

ahnarak hizmet sOresi OstonlOgOne gore yapllacak olup, hizmet sOresinin e§it olmasl halinde, 
halen bulundugu kadrodaki hizmet sOresi fazla olana oncelik verilecek, e§itligin bozulmamasl 
halinde ogrenim durumlarma bakllacak, yine e§itligin bozulmamasl halinde ise kura yoluna 
ba§vurulacaktlr. 

2.10. <;e§itli nedenlerle veya hizmetin geregi olarak iller araslnda yer degi§ikligi yapllanlardan 

haklanndaki yargl karan geregince eski gorev yerine iade edilen personelin eski ve yeni gorev 
yerlerindeki hizmet sOreleri 0<; Yilin hesabmda birlikte degerlendirilecektir. 
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B- BA$VURU i$LEMLERi 

~- Ba§vuruda Bulunacak Personel ile il~e Milli Egitim MlidlirlUkleri Tarafmdan Yapllacak 
1§lemler 

3.1. Yer degi!?ikligi ba!?vurusunda bulunacak personel, ekte bir 6rnegi yer alan Ba!?vuru ve Tercih 
Formunu bilgisayar ortammda doldurup imzalayarak onayh hizmet cetveliyle birlikte ba!?vuru 
sOresi i<;erisinde kendi kurumuna teslim edecektir. Ba!?vuru ve Tercih Formunun dogru ve eksiksiz 
doldurulmasmdan ba!?vuruyu yapan personel; kontrolOnden iI<;e millT egitim mOdOrlOkleri 
sorumludur. 

3.2. Bal?vuruda bulunacak personel, MEBBis kaYltlanndaki kil?isel bilgilerinin dogrulugundan 
kendisi sorumlu olacaktlr. Bu nedenle, bal?vurudan once MEBBis kaYltlarmm ilgili personel 
tarafmdan mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. 

3.3. Bal?vuru ve Tercih Formu dl!?mda bir belgeyle yapllan bal?vurular, gerekli ~artlan ta~lmayan 
bal?vurular, ger<;ege ayklrl bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun bi<;imde i~aretlemeden 
yapllan bal?vurular, ba~vuru sOresi i<;erisinde yapllmayan ba!?vurular ile Ba!?vuru ve Tercih Formu 
imzalamadan yapllan bal?vurular ge<;ersiz saYllacak, ge<;ersiz bal?vurulara dayall olarak yapllan yer 
degil?iklikleri de iptal edilecektir. 

3.4. Yer degi~tirme isteginde bulunacak personel, 'Unvanlara Gore ihtiya~ Bulunan OkullKurum 

Listesi (Ek-1)'nden tercih yapacaklardlr. Listede belirtilen okullkurumlar dll?mda tercih yapanlarm 

bu tercihleri ge<;ersiz saYllacaktlr. 

3.5. Yer degi!?tirme isteginde bulunacak personelin, ekte yer alan 'il~eler ve Unvanlar Bazmda 

Kontenjan Listesi (Ek-2)'ndeki unvanlann kadro derecelerini ve kontenjan saYlslnl dikkate alarak 

bal?vuru yapmasl gerekmektedir. 

3.6. il<;e milli egitim mOdOrlOkleri, okul/kurum mOdOrlOkleri ile iI<;e milli egitim mOdOrlOgO yetkilileri 

tarafmdan MillY Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Degil?ikligi ve Yer 

Degil?tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelikteki hususlara ve bu kllavuzda belirtilen 

a<;lklamalara uygun olup olmadlgl kontrol edilerek onaylanmll? Bal?vuru ve Tercih Formunun bir 

6rnegini ekleriyle birlikte, bal?vurunun son gOnOnO takip eden <;ahl?ma gOnO mesai bitimine kadar II 
Milli Egitim MOdOrlQgO insan Kaynaklan (Atama) $ubesine teslim edeceklerdir. Bir ornegini de lI<;e 

Milli Egitim MOdOrlOgOnde muhafaza edeceklerdir. 

3.7. Yer degil?tirme bal?vurulanna i1i!?kin tereddOtler, oncelikle iI<;e millT egitim mOdOrlOklerince 

giderilecek, bu ~ekilde giderilemeyen tereddutler MOdOrlOgOmOze bildirilecektir. Yukanda belirtilen 

a<;lklamalarda yer almayan hususlarda Milll Egitim Bakanllgl Personelinin G6revde YOkselme, 

unvan Degil?ikligi ve Yer Degil?tirme Suretiyle Atanmasl Hakklnda Yonetmeliginin ilgili hOkOmleri 

esas allnacaktlr. 

4- il Milli Egitim MlidlirlUgunce Yapllacak i§lemler 

4.1. II<;e milli egitim mOdUrlUklerince onaylanarak MOdOrlOgOmOze gonderilen Bal?vuru ve Tercih 

Formlan, MOdOrlOgOmOzce 12/10/2013 tarih ve 28793 saYI" Resmi Gazete 'de yaYlmlanan 'Milli 

Egitim Bakanllgl Personelinin G6revde YOkselme, Unvan Degil?ikligi ve Yer Degil?tirme Suretiyle 

Atanmasl Hakkmda Yonetmelik' ve 13/01/2018 tarih ve 30300 saYl1i Resmi Gazete 'de 
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yaYlmlanan Milli Egitim Bakanllgl Personelinin Gorevde YOkselme, Unvan Oegi!:?ikligi ve Yer 

Oegi!?tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelikte Oegi!?iklik Yapllmasma Oair Yonetmelik ile 

bu kllavuzda belirtilen a<;lklamalara uygunluk baklmmdan incelenerek yer degi!?ikligi inhalan Valilik 

Makammm onaYlna sunulacaktlr. 

c- ATAMA i$LEMLERi VE OiGER HUSUSLAR 

5- Atamalar 

5.1. il i<;i istege bag" yer degi!?tirme ba!?vurusunda bulunanlann atamalan, tercihleri de dikkate 
allnarak hizmet sOresi QstCInlOgO esaslna gore MOdOrlOgOmOzce ger<;ekle!?tirilecektir. Hizmet 
sOresinin e!?itligi halinde, halen bulundugu kadrodaki hizmet sOresi fazla olana oncelik verilecek, 

e!?itligin bozulmamasl halinde MOdOrlOgOmOzce ger<;ekle!?tirilecek kura sonucuna gore 
belirlenecektir. 

5.2. Han edilen kadrolara atama yapllacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple bo!?alan kadrolar 
dikkate allnmayacaktlr. 

5.3. Yer degi!?ikligi yapllan personelin atama kararnameleri MOdOrlOgOmOzce eski ve yeni gorev 
yerlerine gonderilecektir. 

5.4. Atamasl yapllan personel 657 saYl1i Oevlet Memurlan Kanunu'nun 62'nci ve 63'OncO 

maddelerinde belirlenen yasal sOre i<;inde yeni gorev yerlerinde goreve ba!?layacaklardlr. Ayllkslz 

izinli olup atamalan yapllanlar ayhkslz izinlerinin bitiminde goreve ba!?layacaklardlr. 

5.5. Tercihleri dogrultusunda yer degi!?ikligi yapllan personelin atamalan kesinlikle iptal 

edilmeyecektir. Ancak, atama i~leminden sonra mazereti olu~anlar mazeretlerini 

belgelendirmeleri halinde atama iptalleri MOdOrlOgOmOzce degerlendirilecektir. 

EKLER: 

1- Unvanlara Gore Ihtiya<; Bulunan OkullKurum Listesi 

2- iI<;eler ve Unvanlar Baztnda Kontenjan Listesi 

3- Ba!?vuru ve Tercih Formu 

4- Ba!?vuru ve Atama Takvimi 

iLETi$iM BiLGiLERi 

OROLI iL MilL! EGiTIM MOOORlOGO 

insan Kaynaklan (Atama) $ubesi 

Tel: 0 (452) 223 1629-30 (Oahili:1411) 

Faks : 0 (452) 225 01 44 

Web : http://ordu.meb.gov.tr 

e-Posta: norm52@meb.gov.tr, insankaynaklari52@meb.gov.tr 


http://ordu.meb.gov.tr

