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iLGiLi MEvzuAT
. 657 Saytlt Devlet Memurlan Kanunu.
o Milli Egitim Bakanhgt Personelinin Gcirevde Y0kselme, Unvan Defigiklipi ve yer Degittirme

Suretivle Atanmasr Hakkrnda Yiinetmelik.
. Kamu Kurum Ve Kurulutlannda G<irevde Y0kselme ve Unvan Degi$ikligi Esaslanna Dair

Genel YdnetmeliBi
o Milli Eiitim Bakanhlr insan Kaynaklarr Genel Miid0rliilii nnn B/03/2Of4Iatih ve 4f289672/20/

1086583 sayrlr yazrsr ve eki 08/03/2014 tarih ve 1009853 sayrh Makam Onayr.

1. GENEL AEIKTAMAI-AR

12/70/20t3 tarih ve 28793 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan " Milli EEitim Bakanlrlr
Personelinin Gtirevde Yukselme, Unvan De[igikliii ve Yer Degi$tirme Suretiyle Atanmasr Hakkrnda
Ytinetmeligin " " Hizmet Gruplarr Arasrnda Gegigler " baghkh 22. maddesinin l/a frkrasrnda " Aynr
hizmet grubunun alt gorev grubunun ieinde yer alan aynr duzeydeki gcirevlerden bu gdrev grubu
ieindeki iist bentlerde yer alan g6revlere srnavla; aynr veya daha alt bentlerde sayrlan giirevlere ise
bu g6rev igin aranan Sartlan tagrmak kaydryla stnavsrz atama yaprlabilir. " hUkm0 bulunmaktadtr.

Bu htiktim gerefince; ilgi Yrinetmelifin 5 inci maddesindeki bi)ro hizmetleri gurubundaki;
bilgisoyar igletmeni, veri hozrlomo ve kontrol itletmeni, veznedar, oyniyot memuru, ambor memuru,
memur, usto bdretici, sekreter ve gof6r kadrolannda gdrev yapanlardan stiz konusu Yonetmeligin 5.
maddesinin 1/a frkrasrnda belirtilen genel gartlar ile 2/1, 2/C, 2/! ve 2/t frkralarrnda belirtilen Sartlarl
taSlyanlarln, aynl ydnetmeliBin (2215) bendinde yer alan hizmetli, oSgL teknisyen yordtmclsL bekgi,
terzi, dodtttct ve kolorifercikadrolarrnda gorev yapanlardan Sartlan taStyanlarn, kendi grubu igerisinde
bulunan unvonlaro g1revde y kselme egitimi ve stnovt yop maksrzn snovstz dtdmo bdsvurulorl
a hnacaktrr.

Adaylar ifan edilen m0nhal/bo5 Biiro Hizmetleri Grubunda yer alan bilgisayor isletmeni, veri
hozrlomo ve kontrol itletmeni, ombor memuru, memur ve Sofdr ile Yardrmcr Hizmetler Srnrfr

igerisinde yer alan hizmetli, oggr, bekgi ve kaloriferci kadrolarrndan birine atanmak igin ekte
gtinderilen bagvuru ve tercih formunu doldurarak ekleri ile birlikte miiracaat edeceklerdir (bagvuru ve

tercih formu formo kesinlikle bozulmayocok r). Konuya ili5kin duyuru http://eazia ntep.meb.sov.tr
adresinde de yayrm la naca ktrr.

2. BASVURU iS VE |SLEMLER|

2.1 BASVURU ESASLARI

1. Adaylar ilan edilen bog kadrolara " Bagvuru ve Tercih Formu " ile miiracaat edeceklerdir (sciz

konusu boSvuru ve tercih lormu mAdUrndAmAz http://qoziontep.meb.aov.tr odresinde
bulunan duyurulor sayfostndan da 6zelliQi bozulmodon indirilerek kullon obilecektir.)

2. Her aday belirlenen siire igerisinde bagvuruda bulunmak zorunda olup, ba5vuru sUresi

uzatrlmayaca ktrr.

3. Adaylar giirev yaptrklan ilge ve di[er ilgeler olmak lizere ilan edilen mtinhal/bog kadrolara
atanmak igin ba5vuru yapabileceklerdir.

4. Biiro Hizmetleri Gurubunda sayrlan kadrolar kendi arasrnda, Destek Hizmetleri Grubunda
sayrlan kadrolara kendi aralarrnda atama yaprlacaktrr.

2,2 BASVURU SARTLARI
Grirevde ytikselme yoluyla atama yaprlabilmesi igin, Ydnetmelipin 6 'ncr maddesinde belirtilen;
1/a) 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet

Sartlan ile Uguncii frkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet suresi ve egitime ili$kin Sartlan taSrmak,
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BUro Hizmetleri Gurubu: /8u kodroloro holen genel idori hizmetler sntfrndo gorev yoponlar botvuru
yopobilir.)

. Bitgisdyar isletmeni kodrosu igin (Milli EQitim Bokanl$r Personelinin Gdrevde YUkselme, Unvon

Dedisikligi ve Yer Degistirme Suretiyle Atonmost Hokkndo YdnetmeliQin 6/2-fl;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bagvurularrn sona erecegi tarih itibari ile devret memu udundo adoyltfu kalkmry olmak,

3) Bakanlrfa ba!| veya Bakanhkga izin verilen iizel bilgisayar kurslartndan bilqisovor isletmenlidi

beloesi olm6 olmok veya bitirdigi okulun ders miifredatrnda en az iki donem bilgisayarla ilgili ders

aldrirnr belgelemek.

. veri honrlomo ve kontrol igletmeni kadrosu igin (Milli Ejitim BokonhSt Personelinin Gdrevde

YAkselme, Unvon DeQiSikliQi ve Yer Dedigtirme Suretiyle Atonmog Hokktndo Ydnetmeligin 6/2-9l;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 8a$vurularln sona erece[i tarih itlbari ile devlet memurlulundo adoyltfi kalkmq olmak,

3) Bakanhla ballr veya BakanIkga izin verilen trzel bilgisayar kurslartndan belge almts olmak veya

bitirdi!i okulun ders miifredatrnda bilgisayarla ilgili ders aldrIrnr belgelemek,

o Ambor memuru kadrosu igin (Milli Editim Bakonhfl Personelinin Gdrevde YAkselme, Unvon

Dedisiklidi ve Yer Defiigtirme Suretiyle Atanmas Hokktndo Y6netmelidin 6/2-d\;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) BaSVurulann sona erecefi tarih itibari ile devlet memurluiundo adayhfit kolkmt5 olmok,

o gofdr (Milli Editim Bokonhfl Personelinin Gdrevde Yiikselme, tJnvon DegigikliQi ve Yer Dedittirme
Suretiyle Atonmog Hokktnda Y)netmeliQin 6/2-tl;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Basvurulann sona erecegi tarih itibari ile son ik ytlt Bokanl$rmtzdo olmak j,zerc en az g yrl

hizmeti bulunmak,
3) En az beg (5) yrlhk (B) stntfr stirUci belgesine sahip olmak-

Yardfmcr Hizmetler Srnrfr: /8u kodroloro halen yardtma hizmetler stnfrndo gdrev yaponlor basvuru

yopobilir.)

. Atg, kodrosu igin (Milli Editin Bokonhfl Personelinin Giirevde Yi)kselme, lJnvon Dedi|ikligi ve Yer

Degi\tirme Suretiyle Atonmog Hokkrndo Ydnetmelifiinin 22. Moddesinin 5. bendi gerefiil;

1.)Aggrhk bonservisi veya MEB 'den Onayh Aggrhk Sertifikasr sahibi olmak,
2)Ba$vurufarln sona erece!i tarih itibari ile devret memurlulunda odoyltit kolkmry olmak,

. Bekgi kadrosu igin (Milli Egitim BokonlQt Personelinin G'revde Ytikselme, Unvan DeQiSikliQi ve Yer

Degistirme Suretiyle Atonmas Hokkmdo Ybnetmeliginin 22.Moddesinin 5.bendi gereSi\;

1)BaSvurulann sona ereceli tarih itibari ile devlet memu ufiundo odayhlt kolkmry olmok'

c Katoriferci kddrosu igin (Milli Editim Bokonhfu Personelinin Gdrevde Yi)kselme, Unvon DejisikliQi

ve Yer Dedistirme Suretiyle Atonmas Hokktnda Y6netmeliQinin 22.Maddesinin 5 bendi geregil;

1)Kaloriferci bonservisi veya MEB 'den onayh kalorifer atesgiliBi sertifikasl sahibi olmak,

2) BaSvurularln sona erecef i tarih itibari ile devret memurlu/unda odayhfi kalkmq olmak,

Sa rtlannr taSryanlar baSvuruda bulunabileceklerd ir.

4.3 BASVURU igrEMLER|

1. Adaylarrn atama ba$vurularr, bagvuru takviminde belirtilen batvuru s0resi igerisinde ekte

gonderilen Eogvu ru ve Tercih Fomu ile en fazla 5 (be5) yer tercihinde buluna bilecektir.
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2. Ba5vurularda adaylann MEBB|S 'te kayrth bilgileri esas altnacaftndan, baSvuru yapmadan

dnce MEBBiS kayrtlaflnt incelemeleri, varsa hatah kayrtlan diizelttirmeleri gerekmektedir.

3. Monhal/bot bulunan kadrolara aynr grup igerisinde tercihte bulunacak personelin ba$vuru

formuna hizmet cetvelini, en son bitirdiBi okula ait mezuniyet durumunu gdsteren dgrenim

belgesini (diploma, gegici mezuniyet belgesi vb.) ve bagvuruda bulunmuS olduf,u unvan igin

istenen mevzuata uygun belge veya sertifikalan ekleyecektir.
4. ilgeler bazrnda ilan edilen miinhal/bog kadrolar gtiz 6n0nde bulundurularak her adayrn tercih

ettili kadrodan mUktesebine uygun kadroya atanmasl sallanacaktrr. Ancak adaytn giirev
yapttEt ilgede ilan edilen kadrolar igerisinde miiktesebine uygun kadro olmamast halinde

bagvuru ve tercih formunda "Alt kadroyo otonmaY kobul ediyorum " ktsmtnt imzalamt5

olmasr halinde atamasr saglanacaktrr. (orneiin: Maa$ derecesi 6/1 olan bir personel alt

dereceye atanmayt kabul ederse sadece 10'luk derecedeki miinhal kadrolarr tercih edebilir.)

Ba$vuruda bulunacak personelin daha sonra maBduriyet yaSamamasr igin tercihlerinde bu

hususlan gdz tinUnde bulundurmasr gerekmektedir.

5. Adaya ait " Botvuru ve Tercih Formu " belgesinin aslt ve adayrn ba5vuru yaptrfr unvana ait

difer belgeler ba5vuru ve atama takviminde belirtilen si.ireler igerisinde il Milli EEitim

Miidiirltig0nde olacak gekilde gdnderilecektir. S0resi igerisinde Miidtirliifiimi..ize teslim

edilmeyen evrak nedeniyle olugacak magduriyetten ilgili okul/kurum ve llge Milli Egitim

M dArMgA sorumlu olaca ktrr.
6. Batvuru ve Tercih Formunda belirtilen belgelere iligkin yaprlacak de[erlendirmelerde bagvuru

bitim tarihine kadar olan belgeler dikkate alrnacakttr.

7. DeEerlendirmenin; Milli Egitim Bakanhgr Personelinin Gijrevde Yiikselme, Unvan DegiiikliEi ve

Yer Degistirme Suretiyle Atanmast Hakkrnda Ydnetmelik hiikUmlerine uygun olarak

di.izenlenen BaSVuru ve Tercih Formu 'na gorc hizmet s resi fozlo olonlora (hizmet sAresinin

hesobmdo, ilgi (b) yiinetmelidin 4/h moddesinde ge9en, 657 saytu Devlet Memurlort

Konununun 68 inci moddesi gergevesinde hesoplanon strelerin dikkote alnmosr), doho ast

\grenimi bitirmig olonloro, iist iidrenim mezuniyet notu ytiksek olonloro iincelik verilmek

suretiyle, olu5turulan atama stra listesi Bagvuru Inceleme Komisyonunca onaylanacaktlr. stjz

konusu atama stra listesindeki adaylarrn hizmet sUresi tlst0nlU[ii dikkate ahnarak, il milli

egitim miid iirliiEijnce derece bazrnda ilan edilen kadrolara, 5442 sayrh il idare Kanunu gerefi

valilifimizce (il mili egitim miidilrl0giince) bagvuru ve atama takviminde belirtilen tarihe

kadar atama larr yaprlaca ktrr.

8. Miinhal/bog bulunan b/grsoyor i1letmeni ile veri hozrloma ve kontrol iSletmeni

kad rolarrndan,

. 3 ve 4 'tincti derecelere; 657 sdy,t, Devlet Memurlan Konununun 68 'inci maddesinin

(b) bendinde betirtilen hizmet Sortlonm toStydnlordan veya m[iktesebi bu

derecelerc gelenlerin,
. 5,7,fO' uncu derecelere ise personel in ayhkdereceve kademesine gdre 3 (i.ig) altve

3 (ii9) tist derecelere atamalarrnrn yaprlmasr gerekti!inden,

Personelin bagvurularrndaki tercihlerinde bu hususlartn giiz dntine altnarak yaptlmastntn

saglanmasr gerekmektedir.

9. Ambor memuru, aSgU bekgi ve koloriferci kadrolarrna mi.jracaatta bulunan personelin gorev

yerleri, BokonhQtmrun kodrolann doQlmt konulu 70.05,2007 torih ve 27525 soy t yozlon eki

oqklomolor 96z dnAnde bulundurulorok, bagta yatrh ve pansiyonlu okullar olmak Uzere norm

ve ihtiyag durumuna gore okul/kurum belirlenerek atama itlemleri yaprlacattndan dolayr,

adaylann tercihlerini bu dolrultuda yapmasl

Io. it Milli Editim Mi|d1rfiQiinde bulunon mi)nhal kodrolor il Milli Egitim MUd rl dAnde, ilgelerde

bulunon mijnhol kadrolor, il7e Mitti Editim Mildi)rngA ile bo1h okul ve kurumlorda ihtiyag

bulunon okul ve kurumlor igin kutlomlocoktrr. Kesinlikle ilgeler arast bo5 kadro aktarlmt

ya prlmayacakttr.
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1.1. Duyuru ve atama s0resi igerisinde Bakanhirmrz tarafrndan yaprlacak de[igikler / agrklamalar
ile M iidiirliii0mUzce yaprlacak ek duyurular htto://qazianteomem.meb.sov.tr adresinde
yayrnlanarak, atamalar yeni duruma g6re yaprlacaktrr.

12. Duyuruda belirten tarihler dr5rnda kesinlikle miiracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi
bir deligiklik yapma s6z konusu olmayacaktrr. Ancak atamalar gergekle5tirilmeden dnce
bagvurusunu veya tercihini iptal ettirmek isteyenlerin, dilekge ile miiracaatlan halinde
istekleri degerlendirilecektir.

4.4 BASVURU VE TERCiH FORMUNUN DOTDURULMASINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:

a) Bagvuruda bulunacak adaylar ba$vuru ve tercih formundaki bilgileri dolru ve eksiksiz bir
gekilde doldurulacak, ba5vuruyu yapana ait imza mutlaka olacaktrr.

b) Bagvuru ve Tercih Formundaki Hizmet SUresi krsmr, adaylar tarafrndan bog brraktlacak,

forma eklenen hizmet cetvellerinden faydalanrlarak, il deferlendirme ve srnav kurulu
tarafrndan (Hizmet s0resi hesaplamasrnda batvuru takvimlnde belirtilen bagvurulartn
son gUnU baz ahnacak, ayhksrz izinde gegen si.ireler (oyhkstz doQum izni vb.) (oskerlik

horig) hesaplanacaktrr.
c) Adaylar atanmak istenilen kadro unvanrndan kendine $artlan tutan unvanr tercih

edebilecektir.
d) Bagvuru ve tercih formunda silinti ve kazrntr yaptlmayacakttr.

4.5 ATAMA ISLEMLERI:

L. Hizmet s?resi AstAnrud ne gore olusturulan atama srra listesine giren personelin herhangi bir
nedenle atanmaktan vazgegmesi halinde " Atonmoy kobul etmiyorum " $eklinde dilekge
ahnarak atamasr yaprlmayacaktrr. Yerine atama srra listesindeki adaylardan puan iJstunliigiine
gore atama ya prlacaktrr.

2. Atgl, 8ek9i ve kaloriferci kadrolarrna bagvuru yapacak adaylardan, Oncelikli olarak halen okul
ve kurumlarda bu gorevleri gegici onay (kaymakamhk ve valilik oluru) ile yiiri.ltenlerden

bagvuru ve atama tartlannr tagryan adaylar <incelikli olarak tercih edilecektir.
3. il Miili Editim MidarlaQijnde bulunon mAnhal kadrolor il Mi iEEitim M d afit)nde, ilgelerde

bulunon mi)nhol kodrolor, ilge Milli Editim Mudarnga ile boQlr okul ve kurumlordo ihtiyog
bulunan okul ve kurumlor igin kullanrlacokttr. Adaylarrn oncelikle ilk tercihleri gijrev yaptrklarl

ilgelerinde / kurumlarrnda degerlendirilecek olup, kendi ilgesinde mUnhal kadro bulunmamast

halinde diler tercihleri dikkate ahnarak deierlendirilecektir. Kesinlikle ilgeler arasr bog kadro

aktarrmr ya prlmayaca ktrr.
4. Ba$vuruda bulunan adaylardan kendi giirev yeri drgrndaki bir kadroya bagvuracak adayrn EK-4

'de bulunan " 1KUL vE KURUMLARIN lHTiYAg DURUMU (Genel idari Hizmetler) ve OKIJL vE

KURUMLARIN iHT|YAC DURUMU (Yordma Hizmetler s/nft) tablolanndan kendilerine uygun

olan okuf ve kurumlardan tercih etmeleri gerekmektedir. OrneSin: Kodrosu Sohinbey ilgesinde

bulunon bir personel eSer Arabon, isldhiye, Karkomtg vb. ilgelerden birisini segecek ise

mutloko bu tablolordo yer olon listedeki okulve kurumlon tercih etmek zorundodt.
5. ilimiz genelindeki mUnhal kadrolara bagvuruda bulunarak atama stra listesine Siren ve

yukarrda sayrlan biiro hizmetleri grubundaki ve yardrmcr hizmetler stntft kadrosuna atanmaya

hak kazanan adaylardan, atamasr yaprlmadan, yer degitikliBi yaparak ba5ka bir il Milli EBitim

M0durliig0 emrine atamast yaptlanlar yeni gtirev yerlerinde atanma hakktndan

faydalanamayacakla rd rr.

6, Yaptlan atamalar sonucunda ilimizce belirlenen kontenjanrn dolmamasl halinde ve bu s[.]recin

bitiminden sonra bogalacak olan kadrolara valilifiimizce duyuru yaptlmodtd, siitece otoma
ydptlmds, igin m0nftrit teklif yoptlmaydcokt,r,

7. Atomost yop on personelin otomolon (dider personelin otomo stosnt etkileyeceginden) iptdl
edilmeyecektir.

8. Bu sijrecin koordinesi it Mitti Editim Miidll iidI inson Kdyndklort Hizmetleri $ubesi (Personel

Atama) bitimi tatafrnda n yUrijttllecektir.
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q.e iriRez:
1. Bagvurulara yaprlacak itirazlar yasal s[ire igerisinde bagvuru inceleme komisyonu tarafrndan

incelenmek [izere bagvuruda bulunan adayrn okul/kurum/ilge kanah ile Gaziantep it Vitti E[itim
Miidiirltilii insan Kaynaklarr Hizmetleri (PersonelAtama)$ubesine gdnderilecektir.

Yer defigtirme iglemlerindeki tereddlitlerin giderilmesinde il Milli Egitim Mi.idiirliifii.i insan Kaynaklarr

Hizmetleri (Personel Atama) birimiyle e-posta, telefon ve faks ile iletigim kurulabilir.

Telefon 0 (342) 230 80 02 - 230 80 42 - 232 70 s8
Dahili No 4298
Fa ks 0 (342) 232 24 70
e-posta pe rson e I 27 @ meb. o ov.t r
Web Adresi htt p : / / q a zi o nte p. m e b, a ov,t r

BA$VURU VE ATAMA TAKV\M|

Yapilocak ig ve iglemler Torih

Duyuru yaprlmasr / Krlavuzun Yayrnlanmasr 05 Kasrm 2OL9 - 08 Kasrm 2019

Bagvurularrn Okul ve Kurumlorco Altnmast 77 Kosm 2019 - 20 Kosm 2079

Bagvuru Evraklarrnrn il Milli Efitim Mtidtirltiftine
Teslim Edilmesi

21 Kasrm 2019
(Soot 17:00)

Bagvurularrn Inceleme Komisyonunca incelenerek,
deferlendirilmesi

25 Kasrm 2OL9 - 29 Kasrm 2019

Atamalarrn Yaprlmasr, Elektronik Ortamda ilan

Edilmesi ve Aynlma Baglama iglemlerinin Yaprlmasr

itirazlarrn DeEerlendirilmesi.

0l Arahk 2Ot9 - 31 Aralrk 2019
torihinden itiboren yosol silresi igerisinde

Diizenleven:
0.Q../tt/zot9 Teknisyen

o.N.../tt/zOt9 insan Kaynaklarr gubesi gef V.

- HatitYvLALANT

- Adnon rnoocau {) ,

Egitim M iidtlr Yardrmcrsr
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