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T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 61450790-903.02-E.12079147 27.10.2016
Konu : Sınavsız Atamalar

DAĞITIM YERLERİNE

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

b) Kamu Kurum ve Kur. Görevde Yük. ve Unvan Değ. Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
c) M.E.B. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13/03/2014 tarihli ve 1086583 sayılı yazısı,
d) Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9380 sayılı Kamu Kurum ve Kur. Görevde Yükselme ve

Unvan Değ.Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değ. Yapılmasına İlişkin Yönetmelik,
e) M.E.B. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/05/2014 tarihli ve 1957119 sayılı yazısı,
f) M.E.B. Merkez Atama Daire Başkanlığının Sınavsız Atamalarla İlgili Açıklaması(Mail).

İlgi (d) Yönetmeliğin 7.maddesi ile eklenen geçici madde 11-12 kapsamında 6 aylık süreçte
eski yönetmelik hükümleri geçerli olduğundan personelin görev grubu içerisinde sınavsız atama
duyurusuna çıkılmış olup, ilgi (a) Yönetmeliğin 22/1-a) maddesinde ''Aynı hizmet grubunun alt
görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde
yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan
şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.'' hükmü gereği ve sınavsız atamalar
hakkındaki Bakanlığımızın ilgi (c) yazısında belirtilen ve ilgi (a) Yönetmeliğin 5.maddesinde yer
alan büro hizmetleri grubunun 3.bendinde yer alan unvanların (bilgisayar işletmeni, veri hazırlama
ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral
memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför) kendi içerisinde,
yine aynı maddenin içerisinde yer alan destek hizmetleri grubunun (hizmetli, aşçı, teknisyen
yardımcısı, bekçi, terzi, dağıtıcı, kaloriferci) kendi içerisinde yönetmelik gereği yapılacak sınavsız
geçişleri atama yapılacak boş kadrolara atama şartlarını taşıyanlardan öğrenim durumları ve hizmet
süreleri dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizce yürütüleceği Bakanlığımızın İlgi (c) yazısıyla
bildirilmiştir.

Bu doğrultuda; Büro Hizmetleri Grubu: bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol
işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma
ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför; Destek Hizmetleri Grubu:
hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, terzi, dağıtıcı, kaloriferci kadrolarına, ilgi (a,b,c,d,e,f)
Yönetmelikler ve mevzuat hükümleri kapsamında sınavsız atama yapılacaktır.
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Müdürlğümüze ait artvin.meb.gov.tr sitesindeki duyurular bölümünde ve ekte yer alan
Personelin Görev Grubu İçerisinde Sınavsız Atama Duyurusu doğrultusunda İlimizde münhal
bulunan söz konusu kadrolara atama yapılacağından, konunun, İlçeniz okul ve kurumlarında görev
yapan personele imza karşılığı (İzin, Rapor, Aylıksız İzinde olanlar dahil) duyurulması ve başvuru
evraklarının tam ve eksiksiz olarak süresi içinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmetleri
Bölümüne elden teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Abdulcelil KAHVECİ
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

EKLER:
1) İlgi (c,e,f) Yazılar ve ekleri,
2) Personelin Görev Grubu İçerisinde Sınavsız Atama Duyurusu
3) Münhal Kadro Listesi

DAĞITIM
Gereği:
- 7 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Millî Eğ.Müdürlüğü)
- Merkez ilçe Müdürlüğümüze bağlı tüm okul/kurumlara


