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Sayı : E-21959515-903.02.01-68804947 19/01/2023
Konu : Sınavsız Unvan Değişikliği Ataması

VALİLİK MAKAMINA

İlgi       : a) 12/10/2013 tarihli  ve  28793  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Milli  Eğitim Bakanlığı 
                   Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle  Atanması 
                   Hakkında Yönetmelik.
               b) Valilik Makamının 16.01.2023 tarihli ve E-21959515-903.02.01-68419404 sayılı Onayı.
            

 İlgi  (a) Yönetmeliğin Hizmet Grupları Arasında Geçişler başlıklı 22/1-a maddesinde  "... aynı 
veya daha alt bentlerde sayılan görevlere bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama 
yapılabilir..." hükmü doğrultusunda; ilimizde görev yapan personele yönelik olarak "Sınavsız Unvan 
Değişikliği" yapılması planlanmış, ancak ilimizde  hizmetli (yardımcı hizmetler sınıfı) ve  şoför 
kadrosunda görev yapan personele ihtiyaç bulunması sebebiyle, teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi, 
kaloriferci ve şoför kadrolarında görev yapan personellerin  sınavsız atama sürecine dahil edilmemesi ilgi 
(b) onay ile uygun görülmüştü.

Ancak; görülen lüzum üzerine tekrar yapılan planlama doğrultusunda  şoför kadrosunda  görev 
yapan personellerin  de   ilgi (a) Yönetmeliğin 22/1-a kapsamında yapılacak olan  sınavsız unvan 
değişikliği işlemlerine dahil edilmesi, sınavsız unvan değişikliği atamalarının ekte yer alan kılavuz 
doğrultusunda ve kılavuzda belirtilen atama takvimi içerisinde yapılması, ayrıca sınavsız unvan 
değişikliği kapsamında yapılan atama başvurularının değerlendirilmesi amacıyla ilgi (b) onay ile 
oluşturulan  "Sınavsız Unvan Değişikliği Ataması Değerlendirme Komisyonu"nun, iş/işlemlerini ilgi (b) 
onayda yer alan açıklamalar doğrultusunda ve belirlenen takvim süreci içerisinde yürütmesi 
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.    
                                                                                                                 Mustafa DİKİCİ

                               İl Milli Eğitim Müdürü

Ek : 
1- Kılavuz (1 adet)
2-Münhal Kadrolar (1 adet-3 sayfa)
3-Başvuru ve Tercih Formu (1 adet)

Uygun görüşle arz ederim.
        Erhan GÜNAY
        Vali Yardımcısı
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Vali V. 


