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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/903.02/1086583 13/03/2014
Konu: Sınavsız Atamalar

...................VALİLİĞİNE
(İl Millî EğitimMüdürlüğü)

İlgi : a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik.

b) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/01/2014 tarih ve 41289672/601.02/19887
sayılı yazısı.

c) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/01/2014 tarih ve 41289672/903.02/232028
sayılı yazısı.
ç) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 08/03/2014 tarih ve 41289672/20/1009853
sayılıMakam Onayı.

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer
değiştirmelerine yönelik iş ve işlemler ilgi (a) yönetmelik ile yeniden düzenlenerek
yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin
açıklamaların yer aldığı ilgi (b-c) yazılarımız 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiş
olup, ilgi (c) yazımızda sınavsız atamaların Bakanlıkça yapılacak duyurular üzerine
Valiliklerle koordineli olarak yürütüleceği belirtilmişti.

Ancak söz konusu sınavsız atamalara yönelik iş ve işlemlerin hızlı, kaliteli,
basitleştirilmiş, düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesi ve bu hizmetin ilk kademede
ve personele en yakın yerde sunulması ilkesine paralel olarak ilgili Valiliklerce yürütülmesi
ilgi (ç) Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, ilgi (a) yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan büro hizmetleri
grubunun 3 üncü bendinde yer alan unvanların kendi içerisinde, yine aynı maddenin
içerisinde yer alan destek hizmetleri grubunun kendi içerisinde yönetmelik geregi yapılacak
sınavsız atamaların; ilgi (a) Yönetmeliğin 32 ve 33' üncü maddelerinde belirtilen isteğe
bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri için belirlenen süreler dışındaki bir tarihte
yapılması, atama yapılacak boş kadrolara atama şartlarını taşıyanlardan öğrenim
durumu ve hizmet süresi de dikkate alınmak suretiyle Valiliğinizce yürütülmesi
hususunda gereğini rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.

Genel Müdür V.
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EK : İlgi (ç) Onay örn.


