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T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 58048896-903.02-E.5194538 20.05.2015
Konu : İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği.

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 26/03/2015 tarih ve
3268114 sayılı yazıları.

İlimiz okul ve kurumlarında eğitim/öğretim sınıfı hariç görev yapan personelin ilgi (a) Yönetmelikte
belirtilen hükümlere göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği için başvuruları alınacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 32 nci maddesinde (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü
bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs 2015
tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere en fazla on kuruma atanmak
üzere tercihte bulunabilecekleri Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazıları ile
bildirilmiştir.

İlimiz okul ve kurumlarında görev yapan personelden 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle kesintisiz en az
üç yıl görev yapanların başvuruları 20/05/2015 - 26/05/2015 tarihleri arasında alınacak olup, atama başvuru
formu ve münhal bulunan kadroları gösterir çizelge ile başvuruya ilişkin açıklamalar Müdürlüğümüze ait
(http://tekirdag.meb.gov.tr) adresinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve kurumunuzda görev yapan personele imza karşılığı duyurularak, başvuruda hata
olmaması için, ilgililerin MEBBİS modülündeki bilgilerinin güncellenmesi ve başvuruların ilgi (a)
Yönetmelik ile ilgi (b) Bakanlık yazısı doğrultusunda yapılmasının sağlanarak, başvurulara ait atama
başvuru formu ile onaylı hizmet belgesinin 27/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan
Kaynakları Yönetimi - Atama Bölümünde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Halis İŞLER
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EKLER :
1 - Kontenjan Listesi (5 sayfa)
2 - Atama Başvuru Formu (1 adet)
3 - Bakanlık Yazı Örneği (2 sayfa)

DAĞITIM :
Tüm Teşkilata


