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T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ

İl Milli EğitimMüdürlüğü

Sayı : 68618143/903.02/5214651 21.05.2015
Konu: Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki

Personelin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği.

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

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

.....................................ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması
Hakkında Yönetmelik.

b) Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih ve 3268114 sayılı
yazısı.

1-İlgi (a) Yönetmeliğin 32.maddesinde " (1) bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü
bulunanlar hariç, bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden 31 Mayıs tarihi itibariyle
bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar,(sürekli işçi ve sözleşmeli
personeller hariç) yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

2-Başvuruda bulunacak personeller en fazla 10 kuruma atanmak üzere tercihte
bulunabilirler.Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile
aylıksız izinli olanlar il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.Tercihler yapılırken, kadro derecesine göre ve maaş derecesi dikkate
alınarak yapılacaktır.

a) Kendi ünvanında ve kadro derecesinde tercih yapacaklar aynı kadro derecesine
göre tercihte bulunabileceklerdir.

b) Kendi ünvanında ve maaş derecesine göre tercihte bulunacaklar da maaş derecesinin
en fazla 3 aşağısı veya 3 yukarısı olmak üzere tercihte bulunabileceklerdir.

c) Münhal bulunan 3. ve 4.dereceli kadrolar için başvuru yapacakların en az 8 yıl
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şartını taşımaları gerekmektedir.

3-Atamalar ilgi (a) yönetmeliğin 32.maddesinde belirtildiği şekilde; hizmet süresi
üstünlüğüne göre yapılacak olup, hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu
kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek olup, eşitliğin bozulmaması durumunda
ise kura yoluna başvurulacaktır.

Başvuruda bulunacak personel açısından olumsuzluklar yaşanmaması bakımından
kişilerin MEBBİS özlük modülünde yer alan bilgilerini inceleyerek, varsa hataların
düzeltilmesi için İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları (Özlük Şubesi) ile
irtibata geçerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir.

Başvurular duyuru yazımız ekinde gönderilen tercih formu ile en fazla 10 eğitim
kurumu tercih edilmek suretiyle yapılacak olup, kurum tarafından onaylı hizmet cetveli ile
birlikte Müdürlüğümüze gönderilecektir.

İlimizde münhal bulunan kadrolar yazımız ekinde gönderilmiş ayrıca yazımız ve ekleri
Müdürlüğümüzün http://tunceli.meb.gov.tr sayfasında yayınlanmıştır.
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Bu doğrultuda ; ilgi (a) Yönetmeliğin 32.Maddesi ve Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı
gereğince İlimizde münhal bulunan kadrolara il içi yer değiştirme şeklinde atama
yapılacağından, konunun İlçeniz okul ve kurumlarında görev yapan personele duyurulması,
adayların atama başvurularını yazımız ekinde gönderilen başvuru ve tercih formu ile eki
hizmet cetvelleri ile birlikte 27 Mayıs 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları
(Atama ) Şubesine üst yazıları ile birlikte gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ali EYYÜPKOCA
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü
Ek: Başvuru ve Tercih Formu (1 sayfa)

Münhal Kadro Listesi ( 3 sayfa)

DAĞITIM :
-7 İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri)
-Müdürlüğümüze bağlı Merkez İlçe
Dahilindeki tüm okul ve kurum
Müdürlüklerine
3-Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm Şube
Müdürlüklerine.


