
SINAVSIZ YAPILACAK OLAN ATAMALARA İLİŞKİN 
İŞ VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 
 
İLGİLİ MEVZUAT 
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu. 
-Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükseltme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanması Hakkında Yönetmelik. 

 
BAŞVURU ESASLARI 
1. Her aday başvuru takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmak zorunda olup, 
başvuru süresi uzatılmayacaktır. 
2. Adaylar görev yaptıkları il ve diğer ilçeler olmak üzere ilan edilen münhal kadrolara atanmak 
için başvuru yapabileceklerdir. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
Bilgisayar işletmeni kadrosu için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3)Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanacaklarda ilgi Yönetmeliğin (6/ğ-3) bendinde; 
“(Değişik:RG-13/1/2016-29592) Bakanlığa 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.” şartı 
aranmaktadır.  

Bu itibarla bilgisayar işletmenliği kadrosuna başvuruda bulunacak olan personelin almış 
olduğu belgede bilgisayar işletmenliği ibaresine dikkat edilecek olup, kaç saat ders almış 
olduğu konusunda sınırlama yapılmayacaktır. 
 
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadroları için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak, 
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak 
veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını 
belgelemek. 
 
Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, usta 
öğretici, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak. 
 
Not:Usta öğretici kadrosuna atanacaklarda ise ilgi Yönetmeliğin (6/ı) bendinde; “1) En az lise veya 
dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl 
görev yapmış olmak.” şartları aranmakta olup, bu kadroya yapılacak olan atamalarda istenilen alan için 
o alandan sertifika bulunması veya o alandan mezun olma şartı aranacaktır. 
 
Sekreter kadrosu için; 
1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak. 
 
Şoför kadrosu için; 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,  
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
 
 
 
Hizmetli kadrosu için;   
1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 



2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 
 
Aşçı kadrosu için;  
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak; 
2- Aşçılık bonservisi veya MEB'den Onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak,  
3- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 
 
Teknisyen yardımcısı kadrosu için; 
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 
  
Bekçi kadrosu için; 
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 
 
Kaloriferci kadrosu için;                
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak; 
2- Kaloriferci bonservisi veya MEB'den onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak, 
3- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak, 
                   
şartları aranılacaktır. 
 
BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 
1. Adayların atama başvuruları 10-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar başvuru 

formu ile yapılacaktır.  
 

2. Adaylar atanmak istedikleri kadro için gerekli olan belgelerle ile birlikte en son 
öğrenimlerinin gösteren belge ve hizmet cetvelini de başvuru formuna ekleyecektir. 

 
3.  İlçeler bazında ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak her adayın müktesebine 

uygun kadroya atanması sağlanacaktır. Ancak adayın görev yaptığı ilçede ilan edilen kadrolar 
içerisinde müktesebine uygun kadro olmaması halinde alt kadroya atanmayı kabul ettiklerine 
dair dilekçesini imzalayarak başvuru formuna eklemeleri halinde durumları 
değerlendirilecektir. 

 
4.  Başvuru formu ve adaya ait diğer belgeler İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne en geç 19/08/2016 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edilecektir. 
 
6. Halen görevde olup, bir üst öğrenimi bitirenlerden başvuruların sona ereceği 19 Ağustos 2016 

tarihine kadar diplomasını ibraz edenlerin gerekli iş ve işlemleri yapılarak üst öğrenimli 
olarak başvurularının alınması sağlanacaktır. 

 
7. Sınavsız atamalardaki hizmet sürelerinin hesabında sadece Devlet Memurluğunda geçen hizmet 
süreleri baz alınacaktır. (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi hizmet süresine dahildir.)  
23/07/2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi ile 10/12/2014 tarihli 
ve 29201 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, 
Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21 nci maddesinde 
yapılan değişiklik gereği sınavsız atamalarda başvuruda bulunan personelin atama sıra listesi 
oluşturulurken sırasıyla;  
 
a) Hizmet süresi fazla olanlara,  
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,  
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara  
öncelik verilecektir. 



ŞIRNAK İLİ MÜNHAL BULUNAN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL 
İŞLETMENİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KADROLARINA ATANMASINA İLİŞKİN  

İŞ TAKVİMİ 
 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 
Başvuruların kabul edilmesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi  

10 – 19 Ağustos 2016 

Başvuruların komisyon tarafından 
değerlendirilmesi 

19 – 23 Ağustos 2016 

Atama İşlemlerinin yapılması 23 Ağustos 2016 tarihinden itibaren. 
   
                    …/08/2016 
 
                 Sabri SALGUT 
         İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
         
 
         


