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EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI HARİÇ DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREV 
YAPAN PERSONELLERİN 2022 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU 

KILAVUZU 
 
İLGİLİ MEVZUAT: 
 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
b) 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin 

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki 
Yönetmelik. 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.05.2022 tarihli ve 49255968 sayılı yazısı. 
d) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu. 

 
1.GENEL AÇIKLAMALAR 

 
 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin 
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmeliğin 
32’ inci maddesi gereğince Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan personelin il içi isteğe bağlı yer 
değişikliği yapılacaktır.  

Bu hüküm gereğince il genelinde münhal kadrosu bulunan; Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri 
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Usta Öğretici, Ambar Memuru, Şoför, Hemşire, 
Teknisyen, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci ve Bekçi kadrolarında görev yapanlardan söz konusu 
Yönetmeliğin 32’ inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 
alınacaktır.  

 
2. BAŞVURU İŞ VE İŞLEMLERİ 
 
2.1 BAŞVURU ESASLARI 
 

1. İl içi yer değiştirme talebinde bulunacak olan personeller belirlenen süre içerisinde başvuruda 
bulunmak zorunda olup başvuru süresi uzatılmayacaktır. 

2. İl içi yer değiştirme talebinde bulunacak olan personeller görev yaptıkları ilçe ve diğer ilçeler 
olmak üzere ilan edilen münhal kadrolara atanmak için başvuru yapabileceklerdir. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta asaleten 
çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve 
muvazzaf askerlikte geçen süreler hizmet süresi olarak hesaplanacaktır. Bu nedenle başvuruda 
bulunacakların MEBBİS kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.  

 
 

2.2 BAŞVURU ŞARTLARI 
 

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, İlgi (b) Yönetmelik 
kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibariyle kesintisiz en az  (3) üç 
yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu 
kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlarda başvuruda bulunabileceklerdir.  
 
2.3 BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

1. İl içi yer değiştirme talebinde bulunacak olan personeller 20 Mayıs 2022 Cuma günü mesai 
bitimine kadar İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Tercih Formu ile başvuruda bulunacaklardır. 

2. İl içi yer değiştirme talebinde bulunacak olan personeller ilan edilen münhal kadrolar içerisinde 
kadro unvanlarına uygun kadrolar arasından en fazla on (10) kuruma atanmak üzere tercihte 
bulunabilirler.(Tercihte bulunacak olanların Tablo – 1’denmüktesebine uygun kadro olup 
olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Personelin tercihlerinin değerlendirilebilmesi ve 
müktesebine uygun kadro bulunmaması halinde ise tercihte bulunduğu yere atamasının 
yapılabilmesi için Tercih Formunda yer alan ‘’Alt Derecedeki Kadrolara Atanmayı Kabul 
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Ediyorum’’ veya ‘’ Alt Derecedeki Kadrolara Atanmayı Kabul Etmiyorum’’ bölümlerini 
doldurması zorunludur.  
 

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 76’ıncı maddesinde “ Memurlar istekleri ile 
kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka 
yerlerdeki kadrolara atanabilirler” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde tercihte 
bulunan personel mevcut kadrosunun üç (3) derece altı ile üç (3) derece üstündeki 
kadroları tercih edebileceklerdir. 

 
4. 3 ve 4 ‘üncü derecelerdeki kadrolara sadece müktesebi (aylık dereceleri) bu derecelere 

gelenlerin atamaları yapılacaktır. 
 

30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesinin Personel Giderleri başlığı altındaki son paragrafında;  

 

“14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin (B) bendine göre 

yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları 

dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır." denildiğinden 3 ve 4 ‘üncü 

derecelerdeki kadrolara sadece müktesebi (aylık dereceleri) bu derecelere gelenlerin atamaları 

yapılacaktır. 

 
5. Başvuruda bulunan personel Tercih Formlarını görev yaptıkları okul / kurum Müdürlüklerine 

teslim edeceklerdir. Okul / kurum Müdürlüklerine teslim edilen Tercih Formları İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine 
kadar üst yazı ekinde Müdürlüğümüze göndereceklerdir. 
 

** Okul/kurumlarda görev yapan personellerin Müdürlüğümüze doğrudan yapacakları başvurular 
kabul edilmeyecektir. 
 
3. DEĞERLENDİRME ve ATAMA İŞLEMLERİ 

 
1. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personellerin atamaları hizmet süresi 

üstünlüğüne göre Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması halinde bulunduğu 
kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde kura yoluna 
başvurulacaktır. 

2. Adayların tercihleri dışında herhangi bir ilçeye veya kadroya ataması yapılmayacaktır. 
3. Atamalar 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak ve atama kararnameleri İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. 
4. Ataması yapılan personelin ayrılış / başlayış işlemleri ilgi (c) yazı gereğince ivedilikle yapılacak 

olup ayrılış başlayış tarihleri MEBBİS modülüne işlenecektir. 
 

Bu sürecin koordinesi İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Müdürlüğünce 
yürütülecektir. 
 
 
 
 

 
 
 


