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TOKATVALiLiGi 


it Mim Egitim MUdUrlUgU 

Say I : 83604463-903 .02-E. 5071830 15.05.2015 

Konu : il ilYi istege Bagh Y er Degi~ikligi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi a) Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Yukselme, Unvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme Suretiyle AtanmaSI Hakkmda Yonetmelik. 

b) MiIli Egitim Bakanhgl insan Kaynaklan Genel MudurlGgGniln 26/03/2015 tarihli ve 
3268114 saYllI yazlSI. 

ilgi (a) Yonetmeligin; 32. maddesi 1. flkrasmda yer alan "Bolge hizmetine bagh yer 
degi~tirme yilkGmlillilgil bulunanlar harilY, bu Yonetmelik kapsammda bulunan personelden 
bulunduklarI kurumda 31 MaYls tarihi itibarIyla kesintisiz en az ii~ yd gorev yapanlar, yer 
degi~tirmek iizere ba~vuruda bulunabilirler." hiikmii ve 32. maddesi 2. flkrasmda yer alan "Ba~vurular 
MaYls aymda ahmr ve i1gili il milli egitim mildiirli1giince belirlenen ve durumlarma uygun kadrolar 
arasmdan en fazla on kuruma atanmak ilzere tercihte bulunulabilir. Bakanhk veya diger kamu kurum 
ve kurulu~larmda gelYici gorevli olanlar ile ayhkslz izinli olanlar, il ilYi istege bagh yer degi~tirme 
b~vurusunda bulunabilirler." hilkmil ve yine aym yonetmeligin 32. maddesi 3. flkrasmda yer alan "il 
ilYi istege bagh yer degi~tirme talebinde bulunan personelin atamalan, Haziran aymda tercihleri de 
dikkate ahnarak hizmet siiresi iistilnli1gilne gore valiliklerce yaplhr. Hizmet silresinin e~it olmasl 
halinde halen bulundugu kadrodaki hizmet silresi fazla olana oncelik verilir, e~itligin bozulmamasl 
durumunda kura yoluna ba~vurulur." hiikilmleri geregi iI ivi istege Bagh Yer Degi~ikligi yapllacaktlr. 

Ba~vurular takvimde belirtilen tarihler arasmda MiidilrlUgiimiize ait http://tokat.meb.gov.tr 
adresinde ilan edilen kIlavuz ekindeki ba~vuru formu doldurularak yapIlacaktlr. B~vuruda bulunan 
personelin ekleyecekleri belgelerle birlikte ba~vuru formunun silsile yoluyla kllavuzda belirtilen 
tarihler arasmda Miidilrli1gilmilze gonderilmesi gerekmektedir. Zamamnda gonderilmeyen ba~vuru 
evrakmdan oncelikle personelin kendisi olmak ilzere slraslyla okullkurum, illYe Milli Egitim 
MiidiirIiikleri birlikte sorumlu olacaktIr. 

il ilYi istege Bagh Yer Degi~ikligi He ilgili kIlavuz ekte gonderilmi~ olup; biriminizde, 
okulunuzda, kurumunuzda ve illYenizde bulunan tilm personele imza kar~lhgl duyurulmasml onemle 
rica ederim. 

Levent YAZlel 
Vali a. 

il Milli Egitim Mildilril 
Ek : 
l-Kllavuz (4 Sayfa) 
2-Milnhal Kadro Listesi (7 Sayfa) 

3-B~vuru Formu ve Tercih Formu (1 Sayfa) 

DAGITIM: 

Tilm tlye Kaymakamhklan, 

Tiim OkullKurum Miidiirli1kleri, 


Mildilrli1gilmilz Tilm Birimlerine. 


Hilkilmet Konagl 60 I 00 MerkezrrOKA T Aynntill bilgi i<;:in: E.D.DURAN VHKi 
Elektronik Ag: htpp://tokat.meb.gov.tr Tel: (0356) 21410 17 
e-posta: atama60@meb.gov.tr Faks : (0356) 2129635 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 5983-8geO-3ee5-8bbf-faIe kodu ile teyit ediJebilir. 
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