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T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  GÜNLÜDÜR

Sayı : 67525833-903.02.01-E.2226376 31.01.2020
Konu: 2020 Sınavsız Atamalar
           (Hizmet Gurupları Arası Geçişler)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :a) 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı R. Gazete'de yayımlanan M. E. Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ve bu 
yönetmelikte yapılan ek ve değişiklikler. (28878, 29201, 29592 ve 30300 sayılı R.G.)

         b) Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13/03/2014 tarih ve 1086583 sayılı yazısı.

İlgi yönetmeliğin 5. Maddesinin c) bendi (4) fıkrasında  bulunan; Büro Hizmetleri Gurubu 
(Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar 
memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.) unvanlara kendi içerisinde ilgi yönetmeliğin Hizmet 
grupları arasında geçişler başlıklı 22. Maddesinin (1) bendi a) fıkrasında "Aynı hizmet grubunun alt görev 
grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan 
görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak 
kaydıyla sınavsız atama yapılabilir." şeklinde ve yine aynı maddenin (5) bendinde "Teknisyen yardımcısı, 
aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi 
olanlar atanabilir."  şeklinde hüküm altına alınmıştır.

İlgi (b) sayılı yazıyla yukarıda anılan unvanlara atamaların Valiliklere bırakılması nedeniyle, 
yazımız ekinde bulunan  ve İlçeler   bazında boş kadro  ve unvan durumu gösterir çizelgede yer alan boş 
kadrolara, ilgi yönetmeliğin 5., 6., 21. ve 22. Maddeleri doğrultusunda kadronun gerektirdiği şartları taşıyan 
ve müracaatta bulunan personelden atama yapılacaktır.  

Bu nedenle konunun ilgililere imza karşılığı duyurulması, sınavsız hizmet grupları arasında geçiş 
yapmak isteyenlerin  ekte bulunan dilekçe örneğini eksiksiz ve tam olarak doldurması, Okul Müdürlüğü 
tarafından onaylandıktan sonra (ilgili kişi dilekçelerinde alt kadroya atanmayı kabul edip etmediğini 
belirterek)  ilgili tarafından doğrudan atanmak istediği kadronun gerektirdiği belgeler, hizmet belgesi ve 
diplomalarının fotokopileriyle birlikte  Müdürlüğümüz Personel Atama Şubesine 10/02/2020 Pazartesi 
günü mesai bitimine kadar elden teslim edilmesinin sağlanması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Yusuf TÜFEKÇİ

Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

EK : 1-Atama Takvimi.
        2- Kadro Durumu
        3- Dilekçe Örneği
DAĞITIM  :
- 8 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
- Müdürlüğümüz Şubelerine
- Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine


