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DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 12/10/20] 3 tarihli ve 28793 saYlh Resmi Gazete'de Yaytmlanan Milli Egitim 
Bakanhgl Personelinin Gorevde YUkselme Unvan Degi~ikligi ve Yer Degi~tirme 
Suretiyle Atamasl Hakkmda yonetmelik. 

b) MEB insan Kaynaklan Genel MUdUrltigGnUn 16105/2014 tarihli ve 1957119 saYlh 
yazlSl. 

c) MEB ins an Kaynaklan Genel MildtirltigUntin 16/03/2017 tarihli ve 3524217 saYlh 
yazlSl. 

Bakanhglmlz insan Kaynaklan Genel MildiirltigUnUn ilgi (b) ve (c) yazlsl geregince, jlgi (a) 
Yonetmeligin 5'nci maddesinde yer alan btiro hizmetleri gurubunun 3'ncti bendinde yer alan bilgisayar 
i~letmeni, veri hazlrlama ve kontrol i~letmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, 
memur, santral memuru, koruma ve giivenlik gorevlisi, daktilograf, usta ogretici, sekreter ve ~ofor 

unvanlannda gorev yapan personellerin kendi ieerisinde, yine aym maddenin icerisinde yer alan destek 
hizmetleri grubunda hizmetli, a~Cl, teknisyen yardlmclsl bekei, dagltlcl ve kaloriferci unvanlarmda gorev 
yapan personelden ilgi (a) Yonetmelikte belirtilen ~artlan ta~lyanlann kendi grubu icerisinde tercihleri 
dogrultusunda hizmet stiresi tisttinlligtine gore atamalan yapIlacaktlr. 
Buna gore; 

Htiro hizmetleri grubu i<;:erisinde yer alan bilgisayar i~letmeni, veri hazlrlama ve kontrol i~letmeni, 
veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve gUvenlik 
gorevlisi, daktilograf,usta ogretici, sekreter ve ~of6r kadrolannda gorev yapan personellerin aym gurup 
icerisinde ilgi (a) Yonetmelikte belirtilen ~artlan ta~l1nak kaydlyla tercihleri dogrultusunda ve hizmet 
stiresi tistiinlUgune gore kadrolardan birine atama yapllmak tizere tercihte bulunabilirler. 

Destek hizmetleri grubu icerisinde yer' alan hizmetli, ~<;:l teknisyen yardlmclsl, bek<;:i, dagttlcl ve 
kaloriferci kadrolannda g6rev yap an personelJerin aym grup i<;:erisinde ilgi (a) Y6netmelikte belirtilen 
~artlan ta~lmak kaydtyla tercihleri dogrultusunda ve hizmet stiresi tistUnlUgUne gore kadrolardan birine 
atama yapllmak mere tercihte bulunabilirler. 

Atama Slra listesi olu~turulmasmda hizmet siiresi iistiinliigiine; hizmet siiresi e~it oimasl halinde 
daha iist ogrenimi bitirmi~ olana ve e~itligin devam etmesi halinde ise iist ogrenim mezuniyet notu 
yiiksek olana oncelik verilecektir. 

3, ve 4'ncli derecelere 657 saylh devlet memurlan Kanunu'nun 68. maddesinin b bendinde belirtilen 
hizmet ~artlanm ta~lyanlardan veya mUktesebi bu dereceye gelenlerin, 

5. ,7. ve 10' ncu derecelere ise personelin ayhk derece ve kademesine gore 3 (ti<;:) alt ve 3 (uc;) Ust 
derecelere atamalarmm yapllmasl gerektiginden personellerin ba~vurulanndaki tercihlerinde bu hususlan 
goz ontine alarak tercih yapmalarl gerekmektedir. Ba~vuruda bu1unan ve atamaSl gercekle~en 

personellerin atama iptaitalepieri kabul edilmeyecektir. 
Ba~vuruda bulunan personellerin ba~vurularmm il<;:e mi1li egitim mtidlirltiklerince titizlikle 

incelenerek durumlanuygun olanlann belgelerini atama takviminde belirtilen tarihler arasmda il Milli 
Egitim Mildilrlilgti lnsan Kaynaklan Atama Subesine resmi yazi ekinde teslim edeceklerdir. Belirtilen 
takvim dl~1l1da yapllan ba~vurular kabul edUmeyecektir. 
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ilimizde munhal bulunan kadrolara ili~kin yizelgeler, b~vuru tercih fonnu, atama takvimi He 
BakanhgImlzm ilgi (b) ve (c) yazilan Mudurlugumiize ait htt://mus.meb.gov.tr adresinde yaY1l11a111U1~ 
olup yazl ekinde beIge gonderilmeyeceginden gerekli belgelerin htt:llmus.meb.gov.tr adresinden ahnmasl 
gerekmyktedir. 

BiIgilerinizi ve ilyeniz IOkulunuz lKurumunuzda veya Subenizde gorev yapan personellere gerekli 

teb,ligin,.imza kar~lhgmda yapllmasml ve,herhang,i bir hukuki soruna meYd,a"n verih~l.emeS,'"r~",'n,UY1'ff,)
ilgiJi gerekli hassasiyetin gosterilmesini rica ederim. /"//~' 

/ , A4'Af/l,""f',',-~ 
.' Metin iLci 

Vali a. 
Milli Egitim MudiiIii 

Elder: 

Bakanhk Yazlsl (2 Sayfa) 

Ba~vuru Formu (1 Sayfa) 


> Bo~ Kadro Cetveli (2 Sayfa) 
Dai:!Itlm: 

ilye Kaymakamhklarma (ilye MEM) 

II MEM Subelerine 

Merkez Okul ve Kurum MiIdiIrlUklerine 


PERSONELiN 2017 YILI SINAVSIZ ATAMA i~LEM TAKviMi 

YAPILACAK is VE iSLEMLER TARiH 
Miinhal Kadrolann Duyurulmasl 27 Mart - 28 Mart 2017 
Ba~vurulann Ahnmasl (Manuel AlmacaktIr.) 29-31 Mart 2017 
Ba~vurular~n Degerl~ndirilmesi (Degerlendirme Komisyonu 3-4 Nisan 2017 

tarafmdan Incelenecektlr) 

Atama Taslagmm Internet Ortammda YaYlmlanmasi ve itirazlann 5-6 N' ,2017 

D On, I d"1 . lsaneser en lfl meSI 

. . . . . . 7-10 Nisan 2017 Tarihleri 
L.A_tam_a_la_r_l11_Y_a_p_Il_m_a_s_lv,_e_I_h_~lk_K_e~m~~lemlennm Tamamlanmasl Arasmda 


