
Bu belge güvenli
Adres : Adnan Menderes Bulvarı 80020 Merkez/OSMANİYE

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Rıfat PÜRMÜSLÜ Şube Müdürü        
Telefon No : 0 (328) 826 17 83 Unvan :  Y.KIRAÇ  Şef         

  E-Posta: hizmetici80@meb.gov.tr 
  Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: http://osmaniye.meb.gov.tr            Faks:3288250330         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  dd69-c385-33f3-b6b9-733c  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-75140642-903.02.01-24858787 29.04.2021
Konu : Personelin İl İçi İsteğe Bağlı 
               Yer Değişikliği Duyurusu

                                             DAĞITIM YERLERİNE                                        

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

                   b)Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/04/2020 tarihli ve 24460347 sayılı 
yazısı.

İlimiz personelinin  il içi  isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (b) yazı doğrultusunda,  İlgi (a) 
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Bununla birlikte yine İlgi (a) Yönetmeliğin 32. maddesinin 1. 
Bendinde belirtilen "...bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi 
itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler." hükmüne 
istinaden  müracaatlar değerlendirilecektir.

 İlimiz genelinde münhal bulunan kadrolar www.osmaniye.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olup; 
ilgililer durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulununabileceklerdir. 
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe 
bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ilgi (a) 
yönetmelik doğrultusunda ve Bakanlığımızın ilgi (b) yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak yazımız ekinde 
bulunan takvim doğrultusunda yapılacaktır. (Tam kapanma nedeniyle başvurular 17 Mayıs tarih itibariyle 
alınacaktır.) Başvuru süresi içerisinde müracaatların kabul edilerek imzalı başvuru formlarının müdürlüğümüze 
DYS üzerinden resmi yazı ile gönderilmesi ayrıca evrakların ıslak imzalı birer suretinin müdürlüğümüze elden 
gönderilmesi gerekmektedir. Atamalar ilgililerin tercihleri ve hizmet süresi dikkate alınarak Valiliğimizce 
sonuçlandırılacaktır. Duyurunun ilçeniz/kurumunuz/okulunuz/biriminiz tüm personeline duyurulması hususunda;

  Bilgi  ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                                       Aydın ALBAK         

                                                                                                         Vali a.                
 İl Milli Eğitim Müdürü

Ek: 1)Başvuru Formu    ( 1 Sayfa)
       2)Başvuru Takvimi (1 Sayfa)
       3)İl Bazında Kontenjan Listesi (osmaniye.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)
       4)Bakanlık Yazısı

Dağıtım:
-6 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
-Merkez tüm okul ve kurum müdürlüklerine
-Tüm birimlere


