
T.e. 
TOKA T V ALiLiGi 


il Mim Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 83604463-903.01-E.16250500 10/1012017 

Konu : Egitim ve Ogretim Smlfl DI~mdaki 
Personelin 2017 Ylh it tc;:i Mazerete Bagh 
Y er Degi~ikligi Duyurusu 

DAGITIM YERLERiNE 

iIgi : a) Devlet Memurlarmm Yer Degi~tinne Suretiyle Atanmalanna ili~kin yonetmelik. 
b )Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde YiikseIme, Unvan Degi~ikIigi ve Yer 
Degi~tinne Suretiyle Atanmasl Hakkmda yonetmeligi. 

c) Milli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel Miidiirliigiiniin 1610112014 tarihli ve 232028 sayIll 
yazlSI. 

ilgi (c) Bakanhk yazlsmda it ic;:i mazerete bagb yer degi~tinne i~ ve i~lemleri ilgi (b) Y onetmeligin 
30.Maddesi ilgi (b) yonetmeligin 13.14.15 inci maddeleri ve ilgi (c) yonetmelik uygulamasma gore 
degerlendirilecektir. 

Bunagore; 
a) Memurun saghk mazeretine dayanarak yer degi~tinne i~lemleri ilgi (a) yonetmeligin 13 tincil 

maddesi ve ilgi (b) yonetmeligin 30 uncu maddesi maddesinde yer alan hiiktim dogrultusunda; kendisi, e~i, 
annesi, babasl, bakmakla yilkiimlii oldugu c;:ocuklan ve yargl karan ile vasi tayin edildigi karde~inin 

hastahgmm gorev yaptIgl yerde tedavisinin miimkiin olmadlgl veya mevcut gorev yerinin soz konusu ki~ilerin 
saghk durumunu tehlikeye dii~iirecegini egitim ve ara~tInna hastanesi veya iiniversite hastanesinden ahnacak 
saghk kurulu raporu He belgelendinnesi durumunda, 

b) Memurun aile mazeretine bagb yer degi~tinne i~lemieri ilgi (a) yonetmeligin 14 iincii maddesi ve 
ilgi (b) yonetmeligin 30 uncu maddesi maddesinde yer alan hiikiim dogruitusunda; Aile birligi mazeretine 
dayanarak yer degi~tinne isteginde bulunan memur, e~inin kamu kurum ve kuruIu~lannda kamu personeli 
olarak c;:ah~tlgma veya atanmaYl talep ettigi yerde ba~vuru tarihi itibanyla son iki yll ic;:inde 360 giin sosyal 
gUvenlik primi odemek suretiyIe kendi adma veya bir hizmet akdi ile i~verene bagh olarak halen c;:ah~tIgma ya 
da birinci flkranm (e) bendinde sayllan gorevlerde bulunduguna ili~kin belgeyi kurumuna ibraz etmekle 
yiikiimliidiir. Aynca yer degi~tinne ba~vurusuna, evlilik durumunu kamtlayan belgenin de eklenmesi 
durumunda, 

c) Memurun can gUvenligi mazeretine dayanarak yer degi~tinne i~lemleri ilgi (a) yonetmeligin 14/A 
maddesi ve ilgi (b) yonetmeligin 30 uncu maddesinde yer alan hiikiim dogrultusunda; kendisinin, e~inin veya 
bakmakla yiiktimlii oldugu c;:ocuklanndan birinin bulundugu yerde kalmasmm can gtivenligini tehdit altInda 
blrakacagmm adli veya miilki idare makamlanndan ahnacak belgeyle belgelendinneleri durumunda, 

Egitim ve Ogretim Hizmet Simfl Dl~mdaki Persone1in iI ic;:i Mazerete Bagb Yer Degi~ikligi 
yapIlacaktlf . 

Htiktimet Konag160100 MerkezlTOKAT Ayrmtlh bilgi i"in: U. YELDiREN $ef 
ElektTonik Ag: htpp:!!tokm.meb.gov.tr Tel: (0356) 214 10 17 

e·posta: atama60{a}meb.gov.tr faks : (0356) 212 96 35 

Bu evrak giivenli elektronik imza ite imzalanml~l1r. https:l/evraksorgu.meb.gov.lradresinden 49bS-181d-3bOf-a89f-Ob37 kodu He teyil edilebilir. 

https:l/evraksorgu.meb.gov.lradresinden
http:13.14.15


Ba~vurular atama takviminde belirtilen tarihler arasmda Miidiirliigiimiize ait http://tokat.meb.gov.tr 
adresinde ilan edilen kIlavuz ekindeki ba~vuru formu doldurularak; ba~vuruda bulunan personel tarafmdan 
ekleyecekleri belgelerle birlikte silsile yoluyla Miidiirliigiimiize gonderilecektir. Zamamnda gonderilmeyen 
ba~vuru evrakmdan oncelikle personelin kendisi olmak iizere snaslyla okul/kurum, il~e Milli Egitim 
Miidiirliikleri birlikte sorumlu olacaklardlf. 

Ataman siireci ile ilgili aClklamalar ekte gonderilmi~ olup, biriminiz/okulunuzlkurumunuzda 
bulunan tUrn personele imza kar~lhgl duyurulmaslm rica ederim. 

Mehmet Suphi KOSBECi 
VaH a. 

Vali Yandlmclsl 

l-KIlavuz (4 Sayfa) 

2-Miinhal Kadro Listesi (2 Sayfa) 

3-Ba~vuru ve Tercih Formu (l Sayfa) 


Dagltlm: 

-ilce Kaymakamhklan, 

-Mrk Okul/Kurum Miidiirliikleri, 

-Miidiirliigiimiiz Birimlerini. 


HukUmet Konagl 60 I no MerkezlTOKAT Ayrmtlh bilgi i~in: lJYELDiREN $ef 

Elcktl'onik Ag: htpp:lltokat.meb.gov.tr Tel: (0 356) :!14 to 17 

e-posla: attlma60@meb,!Zov.tr Paks : (0356) 212 96 35 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanml~ur. https://evrnksorgu.meb.govJr adresinden 49b5-181d-3bOf-a89f-Ob37 kodu ilo teyit edilebilir. 

https://evrnksorgu.meb.govJr
mailto:attlma60@meb,!Zov.tr
http://tokat.meb.gov.tr

