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T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı :20674302-903.02.01-E.15495047 26.10.2020

Konu :Sınavsız Atamalar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

b)12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı  
        Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında

               Yönetmelik.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 16 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul/kurumlarında görev yapan personelden, 
ilgi (b) Yönetmeliğin 5.1.c maddesinin "Büro hizmetleri grubu" fıkrasının 4. bendinde belirtilen unvanlarda
(bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta 
öğretici, sekreter ve şoför) görev yapanlardan,  aynı yönetmeliğin 22-1-(a) maddesi hükümleri çerçevesinde; 
Bilgisayar İşletmeni kadrosu ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına aranan şartları taşımak kaydıyla 
sınavsız atama yapılabilmesi için başvurular 26 Ekim-4 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

1-Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

   - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   - Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,    

   -Bakanlığmıza bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi
almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu İçin;

    - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    - Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

           -Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından (programlama, işletmenlik,
bilgisayar programcılığı, bilgisayar ağı, bilgisayar kullanımı vb.) belge almış olmak  veya bitirdiği okulun ders 
müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, 

3-   Adaylar ekli Personel Başvuru ve Tercih Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

          - Öğrenim Belgesi (Kurum Onaylı)

 - Hizmet Cetveli (Kurum Onaylı)

- Bakanlıkça onaylı Bilgisayar Kullanım Belgesi veya Sertifikası  (Onaylı)  yada, Bakanlığa 

   bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar  kurslarından alınan belge veya bitirdiği okulun ders
müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belge.(transkript)

 

4- Adaylar görev yaptıkları (kadrosunun bulunduğu) il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki ilan edilen münhal 
kadrolara atanmak için başvuru yapabileceklerdir. İl içi yer değişikliği işlemleri ilgi (b) Yönetmeliğinin 32.
maddesinde düzenlenmiş olduğundan atamalar yer değişikliği şeklinde uygulanmayacaktır. Atama şartlarını 

taşıyan personel kadrosunun bulunduğu okul/kuruma atanacaktır.  Adaylar Bilgisayar  İşletmeni yada Veri
Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarından sadece birine atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir. 
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5- İlçeler (saymanlık) bazında ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak atama şartlarını taşıyan adayın 
müktesebine uygun kadroya atanması sağlanacaktır. 3 ve 4’üncü derecelere; 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanlar ya da müktesebi bu derecelere 
gelenlerin atamaları yapılacaktır. Ancak adayın görev yaptığı ilçede ilan edilen kadrolar içerisinde müktesebine
uygun kadro olmaması halinde Başvuru formunda bulunan “Alt kadroya atanmayı kabul ediyorum” kısmını 
imzalayanların, DMK'nın 76'ıncı madddesinde yer alan; "Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak
derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler." hükmü gereğince, 
mükteseplerinden en fazla 3 (üç) derece alt kadrolara ataması sağlanacaktır.

6- Atamalar, hizmet süresi üstünlüğüne göre düzenlenecek olan atama sıra listesine göre yapılacaktır. Hizmet
süresinin hesaplanmasında sadece Devlet Memurluğunda geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır. (devlet
memuru iken yapılan askerlik görevi hizmet süresine dahil) Hizmet süresinin eşit olması hâlinde üst öğrenimi 
bitirmiş olana, üst öğreniminde eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilecektir.

  Konunun ilçeniz/okulunuz/kurumunuz/şubenizde çalışan tüm personele (izinli, raporlu, aylıksız izinde 
olanlar da dahil) duyurulmasını, ilgi (b) Yönetmelik ve yukarıda belirtilen açıklamalara göre  sınavsız atama ile
ilgili  iş/işlemlerin yapılmasını, başvuranlara ait belgelerin okul/kurumunuzca onaylanarak 4 Kasım 2020 tarihi 

mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi-Atama Birimine elden teslim edilmesi veya DYS 
ortamında gönderilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                   Celalettin EKİNCİ

                                                                                                                                      Vali a.

                                                                                                                                        İl Milli Eğitim Müdürü

DAĞITIM

-16 İlçe Kaymakamlığı (İlçe MEM)

-Dairemiz Tüm Servislerine

EK :

1.Başvuru Formu (1 Sayfa)

2.Münhal Kadro Liste (1 Sayfa)


