T.e.
MU~ VALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii

09.04.2019

SaYI : 67496438-903.02.02-E.7224629
Konu :~ef vei Memur Kadrolarma
ili§kin Atama Duyurusu

DAGITIM YERLERiNE
ilgi

: a)MEB Personel Genel Mudiirlugu'niin 05104/2019 tarihli ve 6940756 saylll B
onayl.
09104/2019
B)Bakanhglllliz
Personel
Genel
Mudurluguniin
41289672-903.02.01-e.7161445 saylll yazdan.

ve

Bakanhglmlz merkez ve ta~ra te~kilatmda bo~ bulunan 1814 ~ef ve 3490 tpemur
kadrosuna gorevde yUkselme suretiyle atamalann gerc;ekle~tiri1mesine yonelik Ii~ ve
i~lemlerin; ekli "Milli Egitim Bakanhgl 2019 Ylh Merkez ve Ta~ra Te~kilatl $ef ve ¥emur
Kadrolanna Gorevde YUkselme Suretiyle Atama Ba~vuru Duyurusu" ile ba~lat11masl tlgi (a)
onayla uygun gorillmu~tiir.
Yapllacak

i~lemlere ili~kin

hususlar, ilgi onay eki duyuruda

belirtilmi~ olup~atama

ba~vuru i~lemlerinin bu c;erc;evede yiirUtUlmesini, ilc;eniz-Okulunuz-Kurumunuzda gorev

yapan personellere imza
gosterilmesini rica ederim.

kar~I11g.

aUyurulmaSlm ve konu He ilgili gerekli hass iyetin

MetinAKS
VaH a.
Milli Egitim Mudiur V.

Ek:
Bakanhk iIgi Yazlsl (1 Adet)
Duyuru (4 Sayfa)

Dag.tIm:
ilc;e Kaymakamhklanna (ilc;e MEM)
TUm Okul/Kurum Md'lerine
Mudfulugumuz WEB Sitesi Duyuru Sayfasma

Adres: istasyon Caddesi Atatilrk Bulvan HUkUrnet Konagl Kat:3
Merkezl Mu~
Elektronik Ag: www.rnusrnern.gov.tr

e-posta: atama49@meb.gov.lr
Bn evrak gOvenli eleklronik imza i\e imzalanml~tIT. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden

Bilgi iyin: Bilgisayar t~letmeni::tvr ONER
Tel: 0 (436) 4123583
Faks: 0 (436) ~12 1988

e53a-477e-337f-8bba-4840

1

kodu He t<lyit edilebilir.
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T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
Personel Genel Miidiirliigii

09.04.2019

SaYl : 41289672-903.02.01-E.7161445
Konu : $ef ve Memur Kadrolanna
i1i,~kin Atama Duyurusu.

DAGITIM YERLERiNE
i

ilgi

:MEB Personel Genel Miidiirliigii'niin 0510412019 tarihli ve 6940756 saYlh Bakan~tk
onayl.
I

JI
I

Bakanhglmlz merkez ve ta~ra te~kilatmda bo~ bulunan 1814 ~ef ve 3490 emur
kadrosuna gorevde yiikselme suretiyle atamalann gef(;ekle~tirilmesine yonelik .~ ve
i~lemlerin; ekli "Mill! Egitim Bakanhgl 2019 Ylh Merkez ve Ta~ra Te~kilat1 $ef ve . emur
Kadrolanna Gorevde Yiikselme Suretiyle Atama Ba~vuru Duyurusu" ile ba~lat11ma~l ilgi
onayla uygun goriilmii~tiir.
I
Yapllacak i~lemlere ili~kin hususlar, ilgi onay eki duyuruda belirtilmi~ olup, .atama
ba~vuru i~lemlerinin bu yeryevede yiiriitiilmesini arz ve rica ederim.

Bekir ERD<DGAN
Bakanla.
Daire Ba~kb V.

Ek: Duyuru(4 Sayfa)

Daglt1m:
A, B Plaru

Atatiirk Blv. 06648KlzIlay/ANKARA

AyrmtIh bilgi i9in: CeydaH. AIi<;:ELiK

Elektronik Ag: personel.meb.gov.tr
e-posta: ceydahilal.akcelik@meb.gov.tr

Tel: (0 312) 4133749
Faks: (0312) 4 18 23 43
1

Bu evrak gllvenli elcklronik irnza He imzalanm,§tlr. https:!levraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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kodu i1e

iyit edilebilir.

TA~RA TE~KiLATI ~EF b

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 2019 YILI MERKEZ VE
MEMUR KADROLARINA GOREVDE YUKSELME SURETiYLE ATAMA
BA~VURU DUYURUSU

Mill! Egitim Bakanhgi Personelinin Gorevde YUkselme, Dnvan Degi~ikligi ve IYer
Degi~tinne Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmelik hUkiimleri dogrultusunda bo~ bull!man
merkez te~kilatmda 64 ~ef, 40 memur; ta~ra te~kilatmda 1750 ~ef, 3450 memur kadrotuna
gorevde yUkselme yazdI ve sozlU smaVl geryekle~tiri1mi~, sozlU smav sonuylarl 08.03.2~19,
ba~an puanlan 29.03.2019 tarihinde Bakanhk internet sayfasmdan duyurulmu~tur.
•
Soz konusu Yonetmeligin;
:
"Gorevde yUkselme suretiyIe atanaeaklarda aranaeak ~artIar" ba~hkh 6 nel maddefinin
birinei flkrasmm (a) bendinde; "Bu Yonetmelikkapsammda gorevde yUkselmeye tabi kadr?lara
atanabilmek iyin; 657 saYlh Devlet Memurlarl Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben~inde
?~lir:ilen ~artlar ile ikinei :!krada yer alan kadrolar itibanyla belirtilen hizmet sUresi ve eg~time
th~km ~artlan t~lmak, ... ,
:
"Atama" b~hkh 21 inei maddesinde; "(1) Bu Yonetmelikte belirtilen gorevlere ilr~kin
bo~ kadrolara atama yapllmasmda ba~an puanl esas ahmr. Ba~an puam, yazlh ve sozlU smjavda
ba~anh olanlann smav puanlanmfi aritmetik ortalamaS'i esas ahnmak suretiyle belirlen~r ve
Bakanhgm internet sitesinde duyurulur. Atanmak Uzere ba~vuruda bulunan adaylann atam~lan,
ba~an stralamasl ve puan UstUnlUgU esasma gore tercihleri de dikkate ahnarak yapllrr.
I
(2) B~arl puanmm e~itligi haHnde slraslyla;
.
a) Hizmet sUresi fazla olanlara,
b) Daha Ust ogrenimi bitinni~ olanlara,
c) Ust ogrenim mezuniyet notu yUksek olanlara,
oncelik verilmek suretiyle, en yUksek puandan ba~lamak Uzere b~an slralamasl belirlenif'
Aym maddenin be~inci ve altmcl fdaasmda; "(5) Ba~anh olduklan halde yajptlan
duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkmdan vazgeymi~ sayIllrlar. Atantlalan
I
yapllanlardan, yasal sUresi iyinde gorevine ba~lamayanlann atamalan iptal edilir.
(6) Atanma hakkmdan vazgeymi~ saydanlar He goreve ba~lamama nedeniyle atamas~ iptal
edilenlerin, gorevde yUkselme veya unvan degi~ikligi suretiyle atanabilmeleri i9in bu
Yonetmelikte ongorUlen usul ve esaslar yeryevesinde gorevde yUkselme veya unvan degi~~k1igi
smavlarma yeniden girmeleri ve ba~anh olmalan gerekir/'
I
hUkUmleri yer almaktadtr.
A- BA~~UDA BULUNACAKLAR
Merke.·z ve ta~ra te~kilatmda ilan edilen ~ef ve memur kadrosuna atanmak iyin;1ef ve
memur gorevde yUkselme sozlU smavmda 70 ve Uzeri puan alanlardan atanma ~a Ianm
ta~lyanlar ba~vuruda bulunabileeeklerdir.
.
B- BA~VURU ZAMANI VE YERi
I
Ba~vurular 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasmda, http://mebbis.meb.gov.tr/in~ernet
adresindeki Elektronik Ba~vuru Formunu ekSikS.iz ve dogru olara.k doldurmak sUf1'etiYle
yapIlacaktlr.
Bo~ rnemur ve ~efkadrolan, ~.04.2019 tarihinde ba~vuru ekranmda yer alacaktl •
i

1
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c- BASVURU iSLEMLERi

. .

J

1. Ba~vuruda bulunacaklannMeobis- e-Personel ModUmndiki 5grenim He hi ,met
durumu· ve benzeri bilgilerindeki.eksiklik ya da yanll$hk olmaSI durumupda, '
dUzeltrneye esas belgeleri Be birlikte ba~YuruLarL Uzerine ilgilLbirimce gerekli
diizeltrneler Mebbis_ortammcla yapJla.caktlr.
i
2. ~~Hen ayhkslz izinde olanlar (askerlik, dogum vb.) atama ba~vurusu yapabilec¥i.r.
3. Ilan edilen miinhal ~ef ve memur kadrolanna atama ba~vurusunun son $UnU
itibanyla;
>- 5. derece memur kadrosuna; kazantlmI~ hak ayhk derecesi (mUktisep)
1'inci He 8'inci derece arasmda bulunanlar,
.
>- 7. derece memur kadrosuna; kazamlmI~ hak ayhk derecesi (mUkt~sep)
4'Uncii ile 1O'uncu derece arasmda bulunanlar,
I
>- 10. derece memur kadrosuna; kazamlml~ hak ayhk derecesi (mUktdsep)
7'nci He 13'Uncii derece arasmda bulunanlar,
!
>- 5. derece~efkadrosuna; kazamlmI~ hak ayhk derecesi (miiktesep) t'nci
ile 8'inci derece arasmda bulunanlar ba~vuru yapabilecektir.
i
>- 3 ve 4 UncU derece miinhal ~efkadro.lanna; 657 sayIlI Devlet Mem~rlan.
Kanununun 68'inci maddesinin (B) ftkrasmda belirtilen hizmet sUIjesini
t~lyanlar veya kazanIlmI~ hak ayhk derecesi (miiktesep) bu derecelerde
bulunanlar ba~vuru yapabilecektir.
I
4. ilan edilen ~ef veya memur kadrolarma tercihte bulunurken, kazamlmI~ hak ~yhk
derecesine (miiktesep) uygun kadro tercihinde buiunuiacaktir. Kazamlml~ hak ayhk
derecesine uygun kadro bulunrnamasl halinde Elektronik Atama Ba~vuru Forrnlunda
bulunan "AIt derece kadroya atanrnaYl kabul ediyorum" yazdI kutuchgun
i~aretlenmesi gerekrnektedir....~.
5. Adaylar ba~vurudarw<yrrlji1i,tercih hakkma sahip olup 21' inei sec;enek dlarak
tercihleri dl~mda ata~ak ~lsteyip istemediklerini aynca belirteceklerdir. [2l'inci
tercih a) Merkez Te~kilati b) Ta~ra Te~kilatl, c) Merkez ve ta~ra te~kilatl ~ekJ1inde
olacaktlr.]
I
6. "Elektronik Atama Ba~vuru Formu" unda yer alan 'L~oma-Notu'~) boliirnUne,
adaym gorev yaptIgl merkez te~kilatmda ilgili birimce, til? te'lkIlatmda i1gelill milli
egitim mUdiirlUgUnce giri~ yapIlacaktIr.,Bu~araiiiii doidurulabilmesii¢iiil aday
?)grenIiTI ~aun1l11una· glfrel11ezuniyetnotunu gosterir diploma/transkript belgesini
b~~vuru-s~iesr:ic;erisind~beyarf~e~~KZo~undadlr; ···S~z-konusu belgenin tbslim
1
iedIlmemesl hahnde sorumluluk kendlsme alt olacaktlr;· .
7. 'Ba~vurudabuillilanlar, ba~vuiul~lflniri- onaylamp-onaylanmadlgmt ba)vuru
?,a:~tlklarthttp;H~ebbis~meb:-goV:ttlintemet adresinden ba~vuru sUresi iyer~sinde
taklp edeceklerdlr.·
.
8. Ada:)'Elekt:ronik Ba~vuru Formu He yapml~ oldugu ba~vurusunda, duvhruda
belirtilen bUttin ~artlan ta~ldigmi kabul etrni~ sayIlacak ve yapllan eksikl~k ile
yanh~hklardan dogacak sonuc;lardan adaym kendisi sorumlu olacaktlr.
i
r

!

~- BASVURUNUN GE~ERSiz SAYILACACa DURUMLAR

I..~GereKrr~artlarita§in'1achgl hafd.e ba~-vl.lruaabululjan,

Formu

2. ~ElektforiiK-Ba~vuru
dl~inda birbelgeyle yapIlan
ba~vurular i~leme almmayacaktrr. Ge~ersiz ba~vuruya dayamlarak yap dan
edilecektir.

I

i~lemlerl iptal

;;

'"

D- MERKEZTE~KiLATI BiRiMLERi iLE iL MiLL! EGiTiM MiiDURLUKLERiNCEli
YAPILACAK i~LEMLER
1. Ba§vurulara ili§kin i§ ve i§lemlerin yfuiitiilmesinde herhangi bir aksamaya m ydan
verilmemesi i~in gerekli onlemler almacaktlr.
2. Atama §ardanm ta§lyanlarm ba§vurulan, merkez te§kilatmda birimlerince, ta§ra
te§kilatmda i1~eli1 mill} egitim mlidlirlliklerince elektronik ortamda onaylanacaktlr
3. Mebbis e-Personel Modiillindeki bilgilerin dogrulugundan merkez te§kil*mda
birimler, ta§ra te§kilatmda il~e/il mill! egitim mlidlirlliklerinin ilgili birimi sorumlu
olacaktu. Bu nedenle ba§vurulann incelenmesi ve onaylanmasmda gerekli oz~.n ve
dikkat gosterilecektir.
4. Onaylanan ba§vu.rularm ~lktlSI almarak merkez te§kilatmda birimce, ta§ra
te§kilatmda it milll egitim miidiirlliklerince muhafaza edilecektir.
5. Elektronik Atama Ba§vuru Formu'nda yer alan "Diploma Notu" bolli line
adaylann gorev yaptIklan merkez te§kilatmdailgili birimce ta§ra te§kilatmda h~elil
mill! egitim I1llidi\rlliglince_ giriLyaIHlacaktlr. Bu . . alanm_doldurulabilmesf_ i~in ..
adliylarca-ioraz edilen ogrenim dur_UlTIJJn!!.g9'!~ m~z.;JJIliyet notunu gost~rir·
i:diploma/transkript belgelerindekidfploma -noiunun" 100" llilf~sistelTIg9gi"§jllin
,-yapIlmaSl,s1>z konuslYbelgelerde mezuniyet notil"lOO"-lliksisteiniri di~li1 a-ise
'httPs-:7/oyp:yo£gov]f7esdegerlikleradresiiide yer ·alau··tablolardan yar(itin -ali·- arak
"100" llik sisteme ~evirisi yaptldlktan sonra "Elektronik Atama Ba§vuru Fo
giri§ yaptlacakttr.

E- DiGER HUSUSLAR

.

". 1. Ata.m.aSl YaPIlanl.ar yasal ~lire i~e.r.isind~ gareve b.a§lamak zorundadlrl.ar.

j.

slire
ba§lamayanlarm atamalan lptal edIlecektlr.
.
2. Atama §artlanm ta§lmayanlarm atamalan yapdmayacak, atananlardan gerekli § rtlarl
ta§lmadlklan sonradan belirlenenlerin atamalan iptal edilecektir.
3. Yonetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukanda yer verilen a~lkl . alara
uymayan ba§vurular kabul edilmeyecektir.
.
4. Haklarmda yapdan idari soru§turma sonucunda gorev yerleri; il dl§ma degi§tiriilenler
daha once gorev yaptlklan il' e, il i~inde degi§tirilenler daha once gorev yaptlklan il~eye aradan
l~ensmde

::::=eden a!anma isteginde bulunamayacaklIr.

J:

1. Atama, Yanetmeligin degi§ik 21. maddesinin birinci ftkrasl hiikmli yer~evesinde yazdi
ve sozlli smav puam ortalamasma gore tercihleri dikkate ahnarak elektronik 0 amda
yerle§tikleri yere yapdacaktlr. E§itlik olmasl halinde slraslyla;
:
- Hizmet sliresi fazla olanlara,
- Daha list ogrenimi bitirmi§ olanlara,
i
- Ust agrenim mezuniyet notu yliksek olanlara
oncelik verilecektir.
2. Atamalara ili§kin sonu~lar, BakanhglffilZm http://personeLmeb.gov.trinternet adre in.den
duyurulacaktlr.

1

ileti§im Bilgileri:
Ta§ra Atama Qah§ma Grubu (Ta§ra Te§kilatl ~ef - Memur Kadrolan iyin)
Tel: 0 (312) 413 1835 - 413 28 64 - 413 3749
Faks: 0 (312) 418 2343

.

Merkez Atama Qah§ma Grubu (Merkez Te§kilatl ~ef - Memur Kadrolarl i~in)
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Tel: 0 (312) 413 2839 - 413 1761
Faks: 0 (312) 418 2859
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MILLI EGITIM BAKAN1.lh:.I 2019 YILI MERKEZ VE TA~RA TE~KILATI ~EF!VE
MEMUR KADROLARINA GOREVDE y(jK~E:':ME SURETiYLE ATAMA
BA~VURU TAKVIMI
I'

TARiH

i~iNTANIMI
1

12.04.2019
19.04.2019

Tercih Ba§vurulannm Almmasl ve Onay SUreci

03.05.2019

Atamalarm YapIlmasl ve Sonuylarm ilan Edilmesi

I

