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………………..VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 12/05/1992 tarihli ve 21226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3795 sayılı Bazı Lise, Okul
ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun.
b) 04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelden söz konusu
yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan, 50 adet
mimar, 120 adet mühendis, 30 adet tekniker, 1650 adet teknisyen olmak üzere toplam 1850 adet
kadroya atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı için
başvurular 08–15 Şubat 2008 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda
alınacaktır.
Yapılacak olan “Mimar, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrolarına Atanabilmek
İçin Unvan Değişikliği Sınavı”na katılabilme şartlarının, başvurularda dikkat edilecek hususların
neler olduğu, kimlerin başvuruda bulunabileceği ve sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin açıklanacağı
başvuru kılavuzu İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmişti.
İlgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre teknisyen unvanı için söz konusu kılavuzun; “1.2
Başvuru Şartları” başlıklı “1.2.1. Genel Başvuru Şartları” bölümünde “…teknisyen unvanı için atama
yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az mesleki ve teknik lise mezunu olmak özel şartı
aranmaktadır.” denilmiştir.
Buna göre halen yürürlükte olan İlgi (a) Kanun’un “Unvanlar” başlıklı 3’üncü maddesinde
Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına,
“teknisyen”
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere “tekniker”
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, “yüksek tekniker”
unvanı verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla yukarıdaki hüküm gereği yapılacak olan unvan değişikliği sınavında;
teknisyen unvanı için atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda sadece ilgi (a) Kanun’un
3’üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen okullardan mezun olan personelin başvuruda
bulunması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve başvuruda bulunmak isteyen personelin mağdur edilmemesi için konunun tüm
personele duyurularak süresi içinde başvuruda bulunmalarının sağlanması hususunda gereğini rica
ederim..
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