
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU İLE DESTEK HİZMETLERİ GRUBUNDA YER ALAN 
UNVANLARDA GÖREV YAPANLARIN KENDİ GRUPLARINDAKİ DİĞER UNVANLARA 

SINAVSIZ YAPILACAK ATAMALRLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

İLGİLİ MEVZUAT 

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun. 

-Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme   
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik. 

GENEL AÇIKLAMA 

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 Yönetmeliği'nin 
Hizmet Grupları, "Görevde Yükselme e Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler Hizmet gruplan ve 
kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinde yer alan büro hizmetleri grubunun 3 üncü bendinde yer alan unvanların 
kendi içerisinde, yine aynı maddenin içerisinde yer alan destek hizmetleri gurubunun kendi içerisinde 
yönetmelik gereği yapılacak sınavsız atamaların atama yapılacak boş kadrolara atama şartlarını 
taşıyanlardan öğrenim durumu ve hizmet süresi de dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizce yürütüleceği 
Bakanlığımızca belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda; Büro hizmetleri gurubu ile Destek Hizmetleri Gurubu kadrolarında görev yapanlardan 
şartlan taşıyanların kendi içerisinde bulunan unvanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 

BAŞVURU ESASLARI 

           Adaylar görevli oldukları ilçede ilan edilen boş kadrolara atanmak üzere tercihte 
bulunabileceklerdir.  

BAŞVURU ŞARTLARI 
 

 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını 
taşımak. 

BÜRO HİZMETLERİ GRUBU 

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol işletmeni kadrolan için; 

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak; 

        b) Son İki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak. 

 c) Bakanlığımıza 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, 

Şoför kadrosu için;   

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 b) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,  

c) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

DESTEK HİZMETLERİ GRUBU 

Aşçı kadrosu için; 



a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b) Aşçılık bonservisi veya MEB’ den onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,  

c) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,  

Kaloriferci kadrosu için; 

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b) Kaloriferci bonservisi veya MEB’ den onaylı kaloriferci ateşçiliği sertifikası sahibi olmak,  

c) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,  

Bekçi kadrosu için; 

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,  

b) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,  

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

 İlçeler bazında ilan edilen boş kadroları göz önünde bulundurularak her adayın durumuna uygun 
kadroya atanması kendi ilçesinde sağlanacaktır.  

  
  Adaya ait Başvuru formu ve diğer belgeler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.  
  
     Boş kadrolara atama öğrenim durumu ve hizmet süresi dikkate alınarak yapılacaktır. 

  
 İlimiz ve ilçelerinde münhal bulunan kadrolarında, 

-3 ve 4' üncü derecelere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68' inci maddesinin (b) bendinde 
belirtilen hizmet şartlarını taşıyanlardan veya müktesebi bu derecelere gelenlerin, 

-5.7.10' uncu derecelere ise personelin aylık derece ve kademesine göre 3 (üç) alt ve 3 (üç) üst 
derecelere atamaları gerçekleştirilecektir. 


