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2022 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ 

PERSONELİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 

KILAVUZU 

 
 

 
 Bu Kılavuz:  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  5442 Sayılı İl İdare Kanunu  Devlet 

Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik  Millî Eğitim 

Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 Bu Kılavuz kapsamında sadece Valiliğimize bağlı resmî eğitim kurumlarının 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu kapmasında görev yapan Eğitim Öğretim Hizmetleri Dışındaki 

Personel başvuruda bulunabilir. 

 

 Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. 

 
 



  

 

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

2022 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ PERSONELİN  

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 

 

GENEL AÇIKLAMALAR  

 
Bilindiği üzere Bakanlığımızın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan diğer hizmet 

sınıflarındaki bazı unvanlarda görev yapan personelin, il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, Millî 

Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 

Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesinde; 

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla 

kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

 

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına 

uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer 

değiştirme başvurusunda bulunabilirler. 

 

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri 

de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması 

hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması 

durumunda kura yoluna başvurulur.” hükmü yer almaktadır. 

 

BAŞVURU VE TERCİH FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla 

kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.  

 

2) Bakanlığımızın 20.06.2016 tarihli ve 41289672-903.02-E.6785766 sayılı yazısı gereği; Haklarında 

yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilenlere, il içinde değiştirilenlere daha 

önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde yer değiştirilenlere ise daha önce görev yaptıkları eğitim 

kurumuna aradan 4 (dört) yıl geçmeden yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır. 

 

3) 30 Eylül tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka okul/kurumlarda 

görevlendirilenlerin görev süreleri asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçirilmiş sayılmaktadır. Askerlik 

hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler il içi yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin 

hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

4) Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli 

olanlar ile aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

 

5) Başvurularda adayların MEBBİS’te kayıtlı bilgileri esas alınacağından, başvuru yapmadan önce 

personelin, MEBBİS özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerini kontrol etmeleri, 

varsa hata İlçe/İl Özlük birimlerince düzelttirmeleri gerekmektedir. 

 

6) İlimiz geneli bulunan münhal kadrolara her adayın tercih ettiği kadrodan Müktesebine (maaş derecesine) 

uygun kadroya atanması sağlanacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması 

halinde Başvuru ve Tercih Formunda yer alan "Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum." 

Seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.  

 



  

7) Görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek; ancak bunlardan yer 

değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların 

atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. 

 

8) Adaylar atama başvurusunda, başvuru süresi içerisinde Ek-1 “Başvuru ve Tercih Formu” ile en fazla 

10 (on) tercihte bulunabileceklerdir. 

 

9)  Ek-1 “Başvuru ve Tercih Formu” ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince personele ait onaylı 

“Hizmet Cetvelinin” de Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

 

10) Adaya ait “Başvuru ve Tercih Formu” ve “Hizmet Cetvelinin” atama takviminde belirtilen süre 

içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları “Atama” Şubesinde olacak şekilde 

gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde Müdürlüğümüze teslim edilmeyen evrak nedeniyle 

oluşacak mağduriyetlerden ilgili Kurumlar sorumlu olacaktır. 

 

11) Her aday belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmak zorunda olup başvuru süresi içerisinde 

başvuruda bulunmayan adayın daha sonra yapmış olduğu başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

 

12)  Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. 

Sorumluluk öncelikle tercihte bulunan personelin, daha sonra ilgili İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 

olacaktır. 

 

YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 

 

Yer değiştirme işlemlerinde ilçeler arası yapılacak olan atamalarda kadro sınırlılığı nedeniyle kontenjan 

sayısı kadar atama yapılacak olup ilçe içi atamalarda kadro sınırlaması olmadığından başvurular ihtiyaç oranında 

değerlendirilecektir. 

 

2022 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDAKİ PERSONELİN  

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

 
S.N. 

 
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER 

 
SORUMLU KURUM 

 
TARİH  

 
1 

 

BAŞVURULAR 

OKUL/ KURUM 

MÜDÜRLÜKLERİ 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜKLERİ 

 

 16 Mayıs – 24 Mayıs 2022 

 
 

2 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜKLERİNCE 

GEREKLİ İNCELEMENİN 

YAPILMASI 

 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

24 Mayıs – 25 Mayıs 2022 

 
3 

BAŞVURULARIN İL MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

GÖNDERİLMESİ 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
25 Mayıs 2022 

 
4 

 

YER DEĞİŞTİRMELERİN İLAN 

EDİLMESİ 

 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Valilik Onayından Sonra 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İnsan Kaynakları “Atama” Şubesi 

Tel: 0 (462) 230 20 94 (Dahili:1101-1100) 


