ELAZIĞ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 63229716/903.02.01/9779580
Konu : 2020 Sınavsız Atamalar

23.07.2020
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması
Hakkında Yönetmelik.
b)16/03/2017 tarih ve 3524217 sayılı yazı.
Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirmelere Yönelik iş ve
işlemlerin yeniden düzenlenerek yürürlüğe girdiği ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) emir doğrultusunda, Valiliğimizce "2020
Yılı Sınavsız Atamalar" yapılacak olup, yapılan atamalara aşağıda belirtilen maddelerdeki şartları taşımak kaydıyla , 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi ve maaş müktesebi dikkate alınarak, hizmet süresi fazla olanlara, daha
üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle yapılacak atama
sıralamasına göre değerlendirilecektir. Buna göre;
Yönetmeliğin 5. maddesinin (d-3) bentlerinde belirtilen şartları taşıması halinde, Büro Hizmetleri Grubunun,
Bilgisayar İşletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur,
mutemet, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktiloğraf, usta öğretici, sekreter, şoför kadro unvanlarının
kendi içerisinde,
Yönetmenliğin 5. Maddesinin (e-1) bendi ile Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (c)
emirlerinde belirtilen şartları taşıması halinde, Destek hizmetleri grubunun hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı,
bekçi, dağıtıcı ve kaloriferci unvanlarının kendi içerisinde, sınavsız atamalar yapılacaktır.
Başvuru işlemlerinde:
a) Sadece Devlet Memurluğunda geçen hizmet sürelerine, (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi hizmet süresine
dahildir.)
b) Bilgisayar işletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için alınan kurs belgelerinde; bilgisayar
işletmeni kadrosu için bilgisayar işletmenliği, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için ise programlama, işletmenlik,
bilgisayar programcılığı, bilgisayar ağı vb. bölümlerine, alınan kurs belgelerinde ise saat konusunda sınırlama yapılmamasına,
c) Usta öğretici kadrosu için istenilen alandan mezun olma şartı aranmasına veya o alandan sertifika bulunmasına,
ç) Personelin istemesi hâlinde, alt derecedeki kadrolara başvuru hakkı tanınmasına,
Atama kararnameleri çıktıktan sonra belgeye dayanacak gerekçe olmadığı takdirde, atama kararnamesi hiçbir şekilde
iptal edilmeyecektir.
Konunun tüm personele imza karşılığı duyurulması ve başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olarak ekli takvimde
belirtilen süre içerisinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine onaylattıktan sonra DYS ortamında Müdürlüğümüz
kayıtlarında olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.
Feyzi GÜRTÜRK
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
- Yazı (2 Adet)
- Ek-1 Sınavsız atama Takvimi (1 Adet)
- Ek-2 Başvuru Tercih Formu (1 Adet)
- Ek-3 Unvan Bazında Boş Kadroları Gösterir Liste (4 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
- İlçe Kaymakamlıklarına ( İlçe M.E.M)
- İl M.E.M. Şube Müdürlüklerine
- Tüm Okul ve Kurum Müdürlükleri n
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kodu ile teyit edilebilir.

