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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik.
b)Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 04/05/2016 tarihli ve 6317241 sayılı
yazısı.
İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci maddesinde;
"(1)...,bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi
itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il 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 halinde halen
bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna
başvurulur." hükümleri gereği ve ilgi (b) yazı kapsamında İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği yapılacaktır.
2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliğine ilişkin başvurular takvimde belirtilen tarihler arasında
Müdürlüğümüze ait http://tokat.meb.gov.tr adresinde ilan edilen kılavuz ekindeki başvuru formu doldurularak
yapılacaktır. Başvuruda bulunan personelin ekleyecekleri belgelerle birlikte başvuru formunun silsile yoluyla
kılavuzda belirtilen tarihler arasında Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Zamanında gönderilmeyen
başvuru evrakından öncelikle personelin kendisi olmak üzere sırasıyla okul/kurum, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
birlikte sorumlu olacaktır.
2017 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği kılavuzu ekte gönderilmiş olup; biriminizde, okulunuzda,
kurumunuzda ve ilçenizde bulunan tüm personele imza karşılığı duyurulmasını önemle rica ederim.
Levent YAZICI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Ek :
1-Kılavuz (4 Sayfa)
2-Münhal Kadro Listesi (... Sayfa)
3-Başvuru Formu (1 Sayfa )
DAĞITIM:
-Tüm İlçe Kaymakamlıkları (İlçe MEM),
-Merkez Tüm Okul/Kurum Müdürlükleri,
-Müdürlüğümüz Tüm Birimlerine.
Hükümet Konağı 60100 Merkez/TOKAT
Elektronik Ağ: http://tokat.meb.gov.tr
e-posta: atama60@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Elif DURAN VHKİ
Tel : (0 356) 214 10 17
Faks : (0 356) 212 96 35

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

fbb5-c105-33b7-9f1e-76bd kodu ile teyit edilebilir.

