
T.e. 
HAT A Y V ALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 73943645/903.02/672901 	 21101/2015 

Konu: 	Mildilr Ba~yardlmclsl/Mildilr 


Yardlmclsl Gorevlendirme 


.................KA YMAKAMLIGINA 

(ilge Milli Egitim MildUrlilgil) 

iIgi: 	 10106/2014 tarihli ve 29026 saYlh Resmi Gazete 'de YaYlmlanan Milli Egitim 

Bakanhgl Egitim Kurumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin 


yonetmelik. 


ilgi yonetmeligin 5,7 ,8,10 ve 23. maddeleri dogrultusunda ilgenizde milnhal 

bulunan mildilr ba~yardlmclhgll mildilr yardlmclhgl kadrolarma gorevlendirmeler 

yapIiacaktlr. 


Gorevlendirme silrecinde a~agldaki hususlar ilzerinde onemle durulacaktlr: 

I. 	 Gorevlendirmelerde adaylann ilgi yonetmelikte belirtilen genel ve ozel ~artlan ta~lyor 
olmalarma dikkat edilecektir. Bu ~artlan ta~lmayan adaylar egitim kurumu veya ilge 
milli egitim mildilrlilklerince reddedilecektir. 

2. 	 Gorevlendirmeler egitim kurumu mildilrlilgilniln dilzenleyecegi inha ile yapIiacaktlr. Bu 
nedenle yazlmlz ekindeki inha belirtilen takvim dogrultusunda eksiksiz olarak 
doldurularak bagh bulunan ilge milli egitim mildilrlilgilne verilecektir. 

3. Adaylar, gorevlendirme i9in egitim kurumu mildilrlilgilne yazlmlz ekinde sunulan 

dilekge ornegi ile ba~vuru yapacaklardlr. Dilekyelerin aSlllan ilye Milli Egitim Mildilrlilgilnce 

dilzenlenen toplu inha ile birlikte Mildilrlilgilmilze gonderilecektir. Dilekgesi olmayan adaym 

ismi inhada yer almasl durumunda degerlendirmeye ahnmayacaktlr. 


4. Bir aday sadece bir egitim kurumunun dilzenleyecegi inhada yer alabilir. 

5. iIge Milli Egitim Mildilrlilkleri egitim kurumlarmdan gelen inhalan Bilsis Modillil 

ilzerinden atllacak inha ornegine donil~tilrerek iIge Milli Egitim Mildilrilniln imzasl ile 

belirtilen tarihler arasmda Mildilrlilgilmilz insan Kaynaklan Hizmetleri ~ubesine adaylarm 

dilekgeleri ile birlikte elden ve elektronik ortamda (usb bellek,cd v.b) vereceklerdir. 


6. Gorevlendirme yapllacak egitim kurumundaki egitim kurumu yoneticisi ba~ka bir 

kurumda gorevlendirilmi~se bu egitim kurumlan i9in gorevlendirme inhasl gorevlendirme ile 

ba~ka kurumda 9ah~an mildilr tarafmdan yapllacaktlr. 


7. Mildilril olmayan egitim kurumlan i9in gorevlendirme teklifi yapIimayacaktlr. Bu gibi 

egitim kurumlannda ihtiya91ar vekaleten gorevlendirme yoluyla giderilecektir. 


8. Ogretmenlikte asaleten gegen 4 yIihk gorev silresinin hesabmda ogretmenlikte gegen 

sozle~meli (4/B) silreleri hesaba katIiacaktJr. 


Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~lIr. hllp//evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8d95-7236-37I d-8ed8-7c8d kodu ile teyit edilebllir 



9. imam Hatip Liseleri, Meslek Liselerinde meslek ogretmeni ~artma, bayan aday olmaSl 
gereken egitim kurumlarma bayan aday olmasma, smavla ogretmen alan egitim kurumlarma 
yapdacak gorevlendirmelerde adaym smav puam olmasma dikkat edilecektir. Uygun aday 
bulunamamaSl halinde bu yerler iyin inha dUzenlenmeyecektir. ilahiyat FakUltesi mezunu 
olup da atama alam Din KUltUrU ve Ahlak Bilgisi olan ogretmenler Yonetmeligin 
IO.maddesinin 5.flkrasmdaki "imam Hatip Liselerinin mUdUr yardlmcllanndan en az biri 
meslek dersleri alan ogretmenleri arasmdan" hUkmUnU saglayacaktlr. 

10. Bir onceki gorevlendirmede gorevlendirilmesi gerekirken sehven 
gorevlendirilmeyenler tekrar gorevlendirilebilecektir. 

II. Adaym gorevlendirme istedigi egitim kurumunda atama alam itiban ile ders yUkU 
varsa gorevlendirmesi yapllabilecektir. 

12. ilgi yonetmeligin 8. maddesi dogrultusunda hizmet sUresi baklmmdan uygun aday 
bulunamamasl halinde asaleten geyirilen sUreler baklmmdan I Yll dU~Ulecektir. Bu nedenle 
ilyenizde bo~ kalan yerler iyin bu ~ekilde duyuru yapllmasl gerekmektedir. Hizmet sUresi 
baklmmdan I yd dU~Ulerek adaylarm teklif edilmesi durumunda egitim kurumlan kendilerine 
hizmet sUresi baklmmdan uygun adaym olmadlgma dair tutanak tutacaklar ve bu tutanak 
mUdUrlUgUmUze gonderilecektir. 

13. Gorevlendirilme iyin egitim kurumuna ba~vuru yapan her aday hizmet cetvelinin 
aitma "Bilgilerim Dogrudur." yazlp imzalayacak ve hizmet cetvelleri diger belgelerle birlikte 
mUdUrlUgUmUze elden teslim edilecektir. 
Yapdacak i~lemler ile ilgili her tUrlU gUncel aylklamalar Bilsis ModUIUnden ve 
http://hatay.meb.gov.trinternet adresimizden duyurulacaktlr. 

Bilgi ve geregini onemle rica ederim. 

Kemal KARAHAN 
Yali a. 

il Milli Egitim MUdUr Y. 

EKLER: 1- Egitim Kurumlan iyin inha 6rnegi 
2 -Takvim 
3- MUdUr Ba~yardlmclhgll 

MUdUr Yardlmclhgma Ba~vuru Dilekyesi 

DAGITIM: 
TUm Kaymakamhklara 
(ilye Milli Egitim MUdUrlUgU) 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~\Ir. hltp:/Ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden8d95-7236-371 d-8ed8-7c8d kodu ile teyit edilebillf 

http://hatay.meb.gov.trinternet


MUOUR Y ARDIMCILIGI VE MUOUR BAS Y ARDIMCILIGINA GOREVLENOiRME 2 
TAKViMi 

Egitim Kurumlannca inhalann duzenlenmesi ve 
adaylann dilek~eleri ile birlikte il~e Milli Egitim 21-26 Ocak 2015 

Mudurluklerine teslim edilmesi 
il~e Milli Egitim Mudurluklerinin inhalan incelemesi 
ve inhalan 6rnek inhaya d6nu~tUrerek il Milli Egitim 

MudurlUgu insan Kaynaklan Hizmetleri ~ubesine 28 Ocak 2015 (Mesai Bitimine Kadar) 
adaylann dilek~eleri, imzah hizmet cetvelleri ile 

birlikte elden ve elektronik ortamda teslim etmesi. 
G6revlendirmelerin yapllmasl ve resmi web 

sitesinden duyurulmasl. Valilik Makamlnln OnaYlndan Sonra 


