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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.
b) 08/03/2014 tarihli ve 1009853 sayılı Makam Onayı.
c) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13/03/2014
tarihli ve 1086583 sayılı yazısı.

Atama yetkisi ilgi (b) onayla Valiliğimize devredilen ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde yer alan büro hizmetleri grubunun 3 üncü bendinde yer alan ünvanların kendi
içerisinde, yine aynı maddenin içerisinde yer alan destek hizmetleri grubundaki ünvanların
kendi içerisinde sınavsız atama başvuruları alınarak, Valiliğimizce ilan edilen münhal
kadrolara başvuruda bulunanların tercihleri doğrultusunda öncelikle hizmet süresi üstünlüğü
esasına göre atamalar yapılacaktır. Hizmet süresinin hesabında başvuruların son günü esas
alınacaktır.
Bu kapsamda; ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan büro hizmetleri
grubunun 3 üncü bendinde yer alan ünvanlarda (Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Memur, Santral
Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Daktilograf, Usta Öğretici, Sekreter, Şöför) görev
yapanlardan kendi görev görev grubu içerisinde sınavsız atama başvurusunda bulunmak
isteyenlerden;
-Bilgisayar İşletmeni kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış
olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını
belgelemek.
-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış
olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını
belgelemek.
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-Şöför kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Yine ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan destek hizmetleri grubunda
yer alan ünvanlarda (Hizmetli, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Dağıtıcı, Kaloriferci)
görev yapanlardan kendi görev görev grubu içerisinde sınavsız atama başvurusunda
bulunmak isteyenlerden;
-Aşçı kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Aşçılık bonservisi veya MEB'den onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak,
3-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.
-Teknisyen Yardımcısı kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
-Bekçi kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
-Kaloriferci kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Kaloriferci bonservisi veya MEB'den onaylı Kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak,
3-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
şartları aranacaktır.
Atamalar öncelikle hizmet süresi üstünlüğü esasına göre yapılacak olup, hizmet
süresinin eşit olması halinde mezuniyet durumu dikkate alınacak, eşitliğin bozulmaması
halinde ise kura yoluna başvurulacaktır. Başvuruda en fazla 5 tercihte bulunulabilecektir.
Başvurular 12/16 Ekim 2015 tarihleri arasında yazımız ekinde bir örneği gönderilen başvuru
formu ile alınacaktır. Başvuru sürecine ilişkin duyurular atama yapılacak münhal kadrolar
Müdürlüğümüz http://istanbul.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, ayrıca başvuru
sürecinde soruşturma, yargı kararı v.b gibi nedenlerle boş kadrolara atama yapılması
nedeniyle münhal kadrolarda değişiklik olması durumunda ve süreç içerisinde yapılacak
güncellemelerle ilgili http://istanbul.meb.gov.tr adresinden bilgilendirme yapılacaktır.
İlgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan büro hizmetleri grubunun 3 üncü
bendinde yer alan ünvanlarda görev yapanlardan kendi içerisinde, yine aynı maddenin
içerisinde yer alan destek hizmetleri grubunda görev yapanlardan kendi içerisinde sınavsız
atama başvurusunda bulunacakların ekte gönderilen geri bildirim listesine işlenerek
onaylanması ve başvuru formu ile birlikte hizmet belgesi, diploma örneği ve başvurulacak
kadro için istenilen belgelerin onaylı örneklerinin üst yazı ile 21 Ekim 2015 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar sorumlu şef tarafından Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi
Personel Atama Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.Belirtilen süre dışında başvuru
kabul edilmeyecektir.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnsan Kaynakları Şubesi Personel Atama Birimi
Tel: 012 455 04 00 Dahili:440

Ayrıntılı Bilgi İçin : F.BÖYÜKGÖZ - Şef
e-posta:personel34@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden dbd9-6b67-3163-8e02-5d1f kodu ile teyit edilebilir.

Yazımızın Şubenizde, İlçenizde ve İlçeniz okul/kurumlarında görev yapmakta olup
bu kapsamda başvuruda bulunacak olan personele imza karşılığı duyurularak, başvuruda
bulunacak personelin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için MEBBİS Özlük Modülünde
yer alan bilgilerinin güncellenmesi başvuru iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa sebebiyet
verilmeden belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Ahmet Hamdi USTA
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKLER :
1-Başvuru Formu
2-Geri Bildirim Formu
3-Munhal Kadrolar

DAĞITIM :
Gereği
: 39 İlçe Kaymakamlığına
(Milli Eğitim Müdürlüğü)
Maarif Müfettişleri Başkanlığına
Müdürlüğümüz Şube Müdürlüklerine
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