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T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 81181707-903.02.01-E.6557870 24.04.2020
Konu : Sınavsız Unvan Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer 
değiştirmelerine yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin  Görevde  Yükselme, 
Unvan  Değişikliği  ve  Yer Değiştirme  Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
yürütülmektedir. Bu çerçevede büro hizmetleri grubunda yer alan unvanların kendi içerisinde ve 
yardımcı hizmetler sınıfında yer alan unvanların da kendi içerisinde yönetmelik gereği yapılacak 
sınavsız atamalarının ekli takvim doğrultusunda yapılması planlanmaktadır.

Yapılacak olan sınavsız atamalarda ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan personelin;
Başvuru işlemlerinde: 
a) Tercih işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45. ve 76. maddeleri gereğince 

maaş derecelerinin üç altı ve üç üstündeki kadroların tercih edilmesi; 3 üncü ve 4 üncü dereceli 
kadroları tercih ederken aynı kanunun 68/B maddesini dikkate alarak tercihte bulunulmasına, 

b) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni 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) İlan edilen şoför kadrolarına sürücü belgesi olanların; aşçı, bekçi ve kalorifercı kadrolarına 
kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olanların başvuru yapmasına,  dikkat edilecektir.

Aynı kadroyu tercih eden adaylar arasından öncelikle devlet memurluğundaki hizmet süresine, 
hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise eğitim durumlarına göre sıralama yapılacaktır.

Covid-19 salgınının neden olduğu solunum yolu hastalıklarından koruma ve kontrol
önlemlerinin alınması kapsamında başvuruların elektronik ortamda alınması, istenilecek belgelerin 
e-posta yoluyla istenilmesi, ancak lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla 
oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, tüm personele gerekli duyurunun yapılmasını, web sitemiz üzerinden 
başvuruların yapılmasının sağlanması, yapılan başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
kurulacak komisyon marifeti ile kontrol edilerek şartları taşıyan personelin evraklarının (diploma, 
sertifika, ehliyet vs.) ve Ek-1 formunun belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz personel54@meb.gov.tr 
adresine gönderilmesini önemle rica ederim.  

                                                                                                                               Fazilet DURMUŞ
                                                                                                                                        Vali a.
                                                                                                                           İl Milli Eğitim Müdürü
Ek: 1 - Sınavsız Atama Takvimi
       2 - Ek-1 Form (1 Adet)

Dağıtım :
16 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 
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