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T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 84900378-903.02.01-E.21784417 05.11.2019
Konu : 2019 Yılı Sınavsız Atamalar

DAĞITIMLI

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

b) MEB. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığının
20/04/2016 tarihli e-posta iletisi.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

İlimiz genelinde bulunan eğitim kurumlarında görevli personelin ilgi (a) yönetmeliğin
5.maddesinde yer alan büro hizmetleri grubunun 3.bendinde yer alan bilgisayar işletmeni,
veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru, memur usta öğretici, ve şoför
kadrolarına kendi içerisinde; yine aynı maddenin içerisinde yer alan destek hizmetleri
grubunun hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi ve kaloriferci kadrolarına kendi
içerisinde yönetmelik gereği sınavsız atamalar ilgi (d) Kanun'un 68.maddesinin b bendi ve
ilgi (b) e-maildeki atanma şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilmesi için
başvuru alınacak olup, bilgisayar işletmeni, V.H.K.İ. ve memur kadrolarındaki personel
kendi grubu içindeki unvana şartlarının tutması halinde kendi kadrosunun bulunduğu
kurumu tercih ederek bulunduğu yerde unvanı alabilecektir.

Söz konusu kadrolara atama başvuruları 06-13/11/2019 tarihleri arasında alınacak olup,
atama işlemlerine ilişkin duyuru, açıklamalar, atama başvuru formu ve münhal kadrolar
listesi Müdürlüğümüze ait http//cankiri.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca
konuyla ilgili yapılacak ek açıklamaların da aynı adresten takip edilmesi gerekmektedir.

İlçeniz/okulunuz/kurumunuz büro hizmetleri grubu ile destek hizmetleri grubunda
görev yapan (kadrosu kurumunuzda olup başka kurumlarda görevlendirme çalışanlar, izin,
rapor ve aylıksız izinde olanlar dahil) tüm personele bu yazının imza karşılığı duyurulması,
başvuruda bulunacak personelin kontenjan listesinde belirtilen dereceler doğrultusunda
D.M.K'nın 68.maddesi hükümlerince kendi müktesebine uygun kadroları tercih etmek
suretiyle, tercih formu, öğrenim belgesi ve hizmet cetvelinin onaylanarak (Bilgisayar
işletmeni, V.H.K.İ. aşçı, kaloriferci, şoför için istenen belgelerin) okul/kurum ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine teslim edilerek kurumların da en geç 14/11/2019 tarihi mesai bitimine
kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Arif KIRKPINAR
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.
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Ekler:
1-Başvuru Formu
2-Kılavuz
3- Boş kadroları gösterir tablo (Web sayfamızda yayınlanmıştır.)

Dağıtım:
Çankırı Valiliğine (Yazı İşleri Müdürlüğü)
11 İlçe Kaymakamlığı (İlçe M.E.Müd.)
Merkez Okul ve Kurum Md.ne
Hizmet Şubelerine


