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MU~ VALlLlGI 
il Milli Egitim Mudurlugu 

SaYI : 67496438-903.11-E.499592 15.01.20 I 

Konu : Aday Ogretmenlerin 

Sevk Tchir i;;lemleri 

.......................................................... , ... KA YMAKAMLIGIN 

(ii<;e Milll Egitim Mudurlugu) 
................................... ' ..... , ..................... MUDlTRLUGUNE 

348813 sayill 
yazlSI. 

b) Mill1 Savunma Bakanltglnm 28,12.2015 tarih ve 627 sayJil yazlsl 

c) Milli Egitim Temel Kanunu 

d) MSB Sevk Tehiri i;;lemleri Yonetl1leligi 

IIgi: a) Milli Egitim Bakanligl lnsan Kaynaklara Genel Mudurliigiiniin 12/01/2016 tarih ve 

ilimize bagh egitim kurumlannda aday ogretmen olarak goreve ba;;layanlann askere sevkleri Igoreve ba;;ladlklan 
tarihten itibaren bir yll sure ile tehir edilmekte iken, itgi (c) Kanunun 43'iincii Maddesine klenen $'inci flkra ile (Ek 
Flkra 1/3/2014-652815 md) "Aday ogretmenler, en az bir yll fiilen ~ah;;mak ve Perfonna s degerllendirilmesine gore 
ba;;anli olmak ;:;artlannl saglamak kaydlyla yapllacak yazlh veya sozlii sillava girmeye hak azalllrlar."Smavda ba;;anlt 
olanlar ogretmen olarak atamr. Slllavda ba;;anh olmayan aday ogretmenler il iyinde vey dl;;md~ ba;;ka bir okulda 
gorevlendirilerek bir Ylllll sonunda aItlllcl ftkrada belirtilen degerlendinneye tabi tutulurla .. tt Aday: ogretmenlik siiresi 
sonunda smava girmeye hak kazanamayanlar ile iist iiste iki defa smavda ba;;an It olamayan ar aday logretmen unvaml1l 
kaybeder ve mel11Uriyetle ili;;igi kesilir."hiikmii getirildiginden aday ogretmenlik siiresinin azami iki Yilt oldugu tespit 
edilmi;;tir. I 

il~eniz ve okulunuzda aday ogretmen olarak goreve ba;;layanlar hakkillda ilgi (d) Y()netm~lik esaslarilla gore 
sevk tehiri teklifinde bulunulmasl halinde aday ogretmenlige bai>ladlklan tarihten once y klama ka~agl veya bakaya 
durumunda olmamalan, bu sUylardan adii ceza almat1l1;; olmalan ve 35 ya;,nm doldurduk n yllm ;sonunu ge~memek 
~artlyla askere sevkJeri bir Yll sure ile tehir edilecek. Bunlardan aday ogretmenlik sonund yapllac~k smavda ba;>anh 
olmadtgl belirtilerek bir yll daha sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulmaSI halinde bir II daha: sevk tehiri i;;lemi 
yapllacaglnadair ilgi (a,b) yaztlarekte gonderilmi;;tir. 

Bilgikrinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 
1- ilgi (a vc b) yazlian (2 sayfa) 

DagItlln: 

ih;:c Kaymakamllklanna (ilyc MEM) 

Merkez Tum Okul ve Kurum Mlid. 

Duyuru : web sayfasl 
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T.C. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Gene! Mtidtirlugu 

Say I : 688988911929/348813 12. 1.2016 
Konu: Aday Ogretmenlerin 

Sevk Tehir i~lemleri 

VALiLidiNE 

(il Milll Egitim Mudurlugu) 

ilgi: a) Millf Savunma Bakanhgllllll 28. I 2.20 15 tarih ve 627 saYlh yazlsl 

b) Milli Egitim Temel Kanunu 

c) MSB Sevk Tehiri i~lemleri Yonetmeligi 

Bakanhgumza bagh egitim kurumlannda aday ogretmen olarak goreve ba layanlalm 
askere sevkleri goreve ba~ladlklan tarihten itibaren bir yll sure ile tehir edilme te iken, !ilgi 
(b) Kanunun 43'uncu Maddesine eklenen 5'inci flkra i Ie (Ek Flkra 11312014-65 815 md) 
"Aday ogretmenler, en az bir yll fiilen yah~mak ve Performans degerlendirilm ine gor~ 
ba~anh olmak ~artlanm saglamak kaydIyla yapllacak yazIlI veya yazIlI sozlu SI ava girineye 
hak kazamrlar."Smavda ba~anh olanlar ogretmen olarak atanlr. Smavda ba~an olmayqn 
aday ogretmenler il iyinde veya dl~mda ba~ka bir okulda gorevlendirilerek bir 11m son~nda 
altmel fIkrada belirtilen degerlendirmeye tabi tutulurlar." Aday ogretmenlik su esi son$da 
smava girmeye hak kazanamayanlar ile ust liste iki de fa Slllavda ba~anh olama anlar a~ay 
ogretmen unvamm kaybeder ve memuriyetle ili~igi kesilir."hukmu getirildigin en adai1 
ogretmenlik suresinin azami iki Ylh oldugu tespit edilmi~tir. 

Bakanhgllmza bagh egitim kurumlannda aday ogretmen olarak goreve ba layanla~ 
hakklllda i 19i (c) Y onetmelik esaslanna gore sevk tehiri teklifinde bulunulmas halindei aday 
ogretmenlige ba~ladlklan tarihten once yoklama ka9agI veya bakaya durumu da 
olmamalan, bu su~lardan adli ceza almaml~ olmalan ve 35 ya~ml doldurdukla I yllm spnunu 
ge'Ymemek ~artlyla askere sevkleri bir yd sure ile tehil' edilecek. Bunlardan ad y ogretrpenlik 
sonunda yapdacak smavda ba~anh olmadlgl belirtilerek bir yll daha sevk tehir lilzatma 
teklifinde buiunulmasl halinde bir yll daha sevk tehiri i~lemi yapdacagma dair Milli 
Savunma Bakanhgmm iigi (a) yazlsl ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Baktm a. 

aire B~~kam V. 

EKLER: 


I-Milli SaVUl1m3 Bakanhgmll1 yazlsl ( 1 sayfa ) 
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TASNif Dl~i 
lASNIF DiSI TC 

MllU SAVUNMA BAKANLI~I 
ANKARA 

MIY , 91435900-1130- b2-i ·15/ASAL O.Yd.SbJ~1 S.ErtKs 

KONU 	 OQretmenhk Staj, Yapanlarm 
Sevk Tehin 1~leml 

MilLi EGITIM BAKANLI~I PERSONEl GENEL MClOORlUGUN 

IlGI: (a} MIUi Egltim Temel Kanul'lu. 

(b) MSB Sevk Teniri l$lemlen Yonetme1igl 

1, Mlili Egitim Bakanllgrna bagl. ogretim ktI'Umlarlt'lda aday ogretmen olarak 90 ba~layanlar.n 
askere sevkleri gOreve ba$tadlklan tarihten itibaren hir yll SI.68 ile tehir edil e IkE!n. ilg. (a) 
YOnetmeligin 43'urlcU maddesine eklenen 5'inci flkra lie {Ek Flkra:1J312014-6 5 old} "Aday 
O~retmenler, en az hir YII fiilen ~allimak ve performans deaerlendirilmesine 9 re bapnll olmak 
iartlartnt saglamak kaydlyla, yapllacak yazdi veya yazill ve sOzlu smava Qlrme hak kr.zanUiar." 
:'~Inavda ba~anh olanlar o~retmen olarak atanlr. Slnavcia batan11 olmayan a a~ bgr~tmenler II 
Iylrlde \leya dl§lnda balJka bir okulda gorevlendirilerek bir Ylhn sonunda altlnc rlkrad~ belirtnen 
degerlendirmeye tabi tutulurtar" "Aday ogretmenlik sOresi sonunda $Ina a girmeye hak 
k.azanamayan1ar ile ust Oste lki defs Slnavda ba~arth olamayanl.r eday ogretmen nvan,nti kaybeder 
lie memuriyetJe ih~1Qi kesili..," h(Jl(mu getirildigindefl O~retm.nlik stajl suresinln i Iki yll oldu"u 
tespit ed~lmi~ir. 

i 
2. Sevk teh;ri i~ternll!Jrinde esas ehn8fl-ifgi (b) Y6netme1iO,n 12'nci maddest, bin Oi flm,! a bendi 
"," Sta} veya aday memur olarak g6rev yapanlann sevklen ise. b3011 bulundu Ifln kUfUmlanrun 
kanun ve yOnetmeliklerl". gOre, Mini Savunma Bakanhglnca tesprt ediecek $ feter kFar teh. 
edilebilir." hOkmunu amlrdir. i 

3. Mull Egitim BakanhOI'na bagh ogretim kurumlannda adey Ogretmen olarak g 're.ve b ••layanlar 
hakkll1da Ilgi (b) Yonetmellk esaslanna gOre sevk tehiri teklifinde buiunulmasl ha inde. oqretmenlik 
stajlna ba~ladlklan tarih1en Once yoklama kaya~1 vey; bal<aya durumunda olmam Ian. bu ,.uolardan 
adli ceza alman"~ olmalarl ve 35 ya~lnl doldurduklstl YIIII'! sonunu gecmem k ,artIY!. askere 
'5evkleri bir yll sure ife lehir tldllecek. bunlSfdan ~retmenllk atsJI sonunda yaplla fllnsvt1_ b',Gflh 
olamadl91 belirtilerek blf YII daha sevk tehiri uzatma tekiifind6 buiunulmasl hallnd t1tir Yll ~ahlil sevk 
lehiri i~leml yapllac.akUr. I 

Arzedenm. 

MilLi SAVUNMA BAKANI NAMlNA 
c:_ . 

DAGITIM 
GereQj 
MEa Per Gn Mc:l.luOwfie 
MEB Ozel Ogr Kurumlan Gn.Md.iUgune 
C Plan! 

TASNiF DISI 

Bagla"'l' NoiQ.at,1 U21"rl Ye Murat uAAL, {Tql.Nu 03124023<t$) 


TASN1F Dt$\ 


