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T.C.
TOKAT VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 83604463-903.02-E.8325538 24.08.2015
Konu : Personelin İl İçi Mazerete Bağlı

Yer Değişikliği Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.
b)Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer

Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/01/2014 tarihli ve 232028

sayılı yazısı.

İlgi (c) Bakanlık yazısında il içi mazerete bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (b)
Yönetmeliğin 33'üncü maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre;
a) Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 30'uncu maddesinin

2'nci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan personelin görev
yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün
olmadığının belirtildiği ve son 6 ay içerisinde Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuna göre,

b) Eş durumu mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 30'uncu
maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; yer değişikliği talebinde bulunan
personelin eşinin herhangi bir SGK kurumuna (S.S.K.-Bağkur-Emekli Sandığı) bağlı olarak belirtilen
iş yerinde halen çalışıyor olması, iş yerinin çalışır vaziyette olması, primlerinin yatırıldığını gösterir
belge ve aile nüfus kayıt örneğinde evliliğin devam ettiğine dair kaydın bulunması durumuna göre,

c) Olağanüstü hallere bağlı (savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü haller) yer
değiştirme işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğin 35'inci maddesi gereği ilgi (a) Yönetmeliğin 21'inci
maddesi ve ayrıca hüküm bulunmayan hallerde ise ilgi (b) Yönetmeliğin 35'inci maddesine göre
yapılır." hükümleri gereğince eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personelin İl İçi Mazerete
Bağlı Yer Değişikliği yapılacaktır.

Başvurular atama takviminde belirtilen tarihler arasında Müdürlüğümüze ait
http://tokat.meb.gov.tr adresinde ilan edilen kılavuz ekindeki başvuru formu doldurularak; başvuruda
bulunan personel tarafından ekleyecekleri belgelerle birlikte silsile yoluyla Müdürlüğümüze
gönderilecektir. Zamanında gönderilmeyen başvuru evrakından öncelikle personelin kendisi olmak
üzere sırasıyla okul,kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri birlikte sorumlu olacaklardır.

Atama süreci ile ilgili açıklamalar ekte gönderilmiş olup, biriminiz/ okulunuz/ kurumunuzda
bulunan tüm personele imza karşılığı duyurulmasını rica ederim.

Levent YAZICI
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü
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Ek :
1-Kılavuz (4 Sayfa)
2-Münhal Kadro Listesi (1 Sayfa)
3-Başvuru ve Tercih Formu (1 Sayfa )

DAĞITIM:
-Tüm İlçe Kaymakamlıkları,
-Tüm Okul/Kurum Müdürlükleri,
-Müdürlüğümüz tüm birimlerine.


