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T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 83477825-903.02.01-E.25141625 18.12.2019
Konu : Personelin Sınavsız Atama Yolu
              İle Unvan Değişikliği

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:  a) Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer  
            Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik,                    
         b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13/03/2014 tarih ve 
            1086583 sayılı yazıları.
        

İlgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan büro hizmetleri grubunun 3'üncü 
bendindeki unvanların kendi içerisinde, yine aynı maddenin içerisinde yer alan destek 
hizmetleri grubunun kendi içerisindeki boş kadrolara, atama şartlarını taşıyanlardan hizmet 
süreleri ve öğrenim durumu dikkate alınarak atama işlemlerinin Valiliklerce yürütüleceği 
Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazıları ile bildirilmiştir.

İlimiz okul ve kurumlarında görev yapan personelden ilgi (a) Yönetmelikte belirtilen 
şartları taşıyan personelin “bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 
şoför” kadroları ile "aşçı, bekçi, ve kaloriferci" kadrolarına atamaları yapılmak üzere 
18/12/2019 - 23/12/2019 tarihleri arasında başvuruları alınacak olup, başvuru şartlarını 
gösterir yönetmelik ile sürece ilişkin iş ve işlemlerle ilgili açıklamalar Müdürlüğümüze ait 
(http://canakkale.meb.gov.tr/) web adresinde yayınlanacak olup yapılacak duyuruların 
buradan takip edilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve kurumunuzda görev yapan personele imza karşılığı duyurularak, 
başvurularda hata olmaması için, ilgililerin MEBBİS modülündeki bilgilerinin güncellenmesi 
ve başvuruların ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Bakanlık yazıları ile ekte gönderilen açıklamalar 
doğrultusunda yapılmasının sağlanması, yapılan başvuruların İl Değerlendirme Komisyonu 
tarafından incelenmek üzere başvurulara ait başvuru formu ile atanmak istedikleri kadrolara 
ilişkin belgelerin 24/12/2019 Salı günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel 
(Atama) Şubesinde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                     Ferhat YILMAZ       
                                                                                                             Vali a.

                                                                                                                  Milli Eğitim Müdürü
Ek :
1 - İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)
2 - Açıklamalar (2 Sayfa)
3 - Başvuru Formu (1 Sayfa)
4 - İş Takvimi (1 Sayfa) 
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