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Konu: 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
( .................................... Şubesi )

........................... KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

TÜMOKUL VE KURUMMÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi : a) MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 3268114 sayılı yazısı.

İlimize bağlı eğitim kurumlarında münhal bulunan kadrolara ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) yazı kapsamında ki
personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanların isteğe bağlı yer değişikliği
başvuruları yapılacaktır.Yönetmelik kapsamındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgili yönetmeliğin
32.maddesinde; “(1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, 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. Bakanlık veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar 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” şeklinde yapılacak
işlemler belirtilmiştir.

Yapılacak iş ve işlemlere yönelik takvim ekte gönderilmiş olup, başvurular ilgili personel tarafından boş bulunan
kadrolara en fazla on tercihte bulunarak yapılacak, Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
süresi içerisinde teslim edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

İsmail ÇETİN
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü
EKLER :

1-Başvuru ve Atama Takvimi

2-Münhal Kadro Listesi ve Dilekçe Örneği

DAĞITIM :

- 8 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

- Müdürlüğümüz Şubelerine

- Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER :

1-Dilekçe

2-Hizmet Cetveli


