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Adres : ÇarşıMah. Adliye Sok. No.4 /ARTVİN Ayrıntılı bilgi için : M. AĞAÇ-Teknisyen
Elektronik Ağ : artvin.meb.gov.tr Tel : 0 466 212 69 07
e-posta : atama08@meb.gov.tr Faks : 0 466 212 36 18

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 61450790-903.02-E.12970947 16.11.2016
Konu : Görevde Yükselme 2. Atama

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik,

b) 2016 yılıMerkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme
Atama Başvuru Kılavuzu,

c) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/11/2016 tarihli ve 12935133 sayılı yazısı

Bakanlığımız eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personele yönelik
olarak merkez teşkilatında (117) şef, (74) memur ile taşra teşkilatında (2100) şef, (3100) memur
kadrolarına; ilgi (a) Yönetmelik kapsamında 06 Aralık 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme
sınavında 70 ve üzeri puan alan adayların başvuruları, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında
elektronik ortamda alınarak 01/03/2016 tarihinde atamaları gerçekleştirilmiştir.

İlgi (c) yazı gereği, ilgi (a) Yönetmeliğin "Atama" başlıklı 21 nci maddesinin 3 üncü
fıkrasına göre; taşra teşkilatına yapılan atamalar dışında kalan kadrolardan 31/10/2016 tarihi
itibariyla güncellenen ekteki listede (623) şef ve (70) memur kadrolarına, sınavda 70 ve üzeri
puan alıp atama başvurusunda bulunmayan ve başvuruda bulunup atanamayan personelin
(ataması iptal edilenler hariç) ilgi (b) kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda 17/11/2016 -
22/11/2016 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar elektronik ortamda atama başvurularının
alınması planlanmıştır.

Bu itibarla, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında duyuruya çıkılan ve 31/10/2016 tarihi
itibariyla güncellenen taşra teşkilatı münhal şef ve memur kadrolarına,
İlçenizde/Okulunuzda/Kurumunuzda/Biriminizde atama başvurusunda bulunmayan ve
başvuruda bulunup atanamayan personele (ataması iptal edilenler hariç) duyurunun
yapılarak, belirtilen tarihler arasında başvuruların alınması hususunda gereken hasssasiyetin
gösterilmesini rica ederim.

Abdulcelil KAHVECİ
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

EK: İlgi (c) Yazı (1 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
- 7 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
- Merkez ilçe Müdürlüğümüze bağlı Tüm Okul ve Kurumlara
- Müdürlüğümüz Birimlerine
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Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: M.B.YORGANCI Şb.Md.
Elektronik Ağ: personel.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 18 35
e-posta: pgm_kadro_ik3@meb.gov.tr Faks: (0 312) 418 23 43

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü

Sayı : 41289672-903.02-E.12935133 16.11.2016
Konu :Görevde Yükselme 2. Atama

..................... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlg : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle AtanmasıHakkında Yönetmelik,

b) 2016 yılıMerkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Atama
Başvuru Kılavuzu.

Bakanlığımız eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personele yönelik olarak
merkez teşkilatında (117) şef, (74) memur ile taşra teşkilatında (2100) şef, (3100) memur kadrolarına;
ilgi (a) Yönetmelik kapsamında 06 Aralık 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında 70 ve
üzeri puan alan adayların başvuruları, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınarak
01/03/2016 tarihinde atamaları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Atama" başlıklı 21 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; ilân
edilen kadrolardan merkez teşkilatında münhal kadro bulunmadığından, taşra teşkilatına yapılan
atamalar dışında kalan kadrolardan 31/10/2016 tarihi itibariyla güncellenen ekteki listede (623) şef
ve (70) memur kadrolarına, sınavda 70 ve üzeri puan alıp atama başvurusunda bulunmayan ve
başvuruda bulunup atanamayan personelin (ataması iptal edilenler hariç) ilgi (b) kılavuzdaki
açıklamalar doğrultusunda 17/11/2016 - 22/11/2016 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar elektronik
ortamda atama başvurularının alınması planlanmıştır.

Başvuruda bulunacak personelin hizmet süresinin hesabında; söz konusu Yönetmeliğin 4/h
maddesinde geçen sürelerin dikkate alınması ve diploma notlarının 100 lük not sistemine çevrilerek
atama başvuru ekranına girilmesi sağlanacaktır. Yapılacak yanlışlıklardan başvuru sahibi ile
Valiliğiniz sorumlu olacaktır.

Bu itibarla, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında duyuruya çıkılan ve 31/10/2016 tarihi
itibariyla güncellenen taşra teşkilatı münhal şef ve memur kadrolarına, ilinizde atama
başvurusunda bulunmayan ve başvuruda bulunup atanamayan personele (ataması iptal
edilenler hariç) duyurunun yapılarak, belirtilen tarihler arasında başvuruların alınması hususunda
gereken hasssasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.

Genel Müdür
EK: Münhal şef-memur listesi (8 sayfa)

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (İl MEM)
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