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MU~ vALiLiGi 


iI Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYI : 67496438-903.02.02-E.10630373 31.05.2018 
Konu :Korunmaya Muhta~ <;ocuklar Hk. 

DAGITIM YERLERiNE 

tigi: a)27/03J2018 tarih ve 30373 say1l1 Resmi Gazete'de yaYlmlanarak ylirUrliige giren 
7103 saYlh Kanun. 

b) Milli Egitim Bakanhgl Personelinin Gorevde Ytikselme, Dnvan Degi~ikligi ve Yer 
Degi~tirme Suretiyle Atanmasl Hakkmda Yonetmeligi. 

c) Bakanhglmlz insan Kaynakalarl Genel Miidiirltigtiniin 30/05/2018 tarih ve 1 0529231 
saYlh yazllarl. 

7103 saYllI ilgi (a) Kanunun 25 ind maddesi He 2828 saYlh Kanuna eklenen geyici 16. 
Maddesinde; " Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsammda atamasl yapz/an ve fiilen gorevde 
bulunanlar kurumlarm kadrolarz ve ihtiyat;larz goz oniinde bulundurularak bu madden in yiiriirliige 
girdigi tanh ve ogrenim duromlarz itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanzrlar. " denilmektedk 

S6z konusu hUktim dogrultusunda; ilgi (b) Yonetmeligin 5.maddesinin 2.f1krasmdaki (Avukat, 
~ehir planclSl, mimar, miihendis, istatistik.;i, grafiker, teknik ressam, kiitiiphaneci, programcl, 
tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyo!og, sosyal ~ah~macI, fizyoterapist, hem~ire, 
veteriner saghk teknisyeni, laborant, miitercim, diyetisyen, film yaplmcIsI, makyajcI, fotograf';l, 
kameraman.) unvan degi~ikligine tabi kadrolara ba~vuru yapanlann;(bu iinvanlann dl~mda kalan 
iinvanlara yapdan ba~vurular kesinIikle BakanbglmlZa gonderilmeyecektir.) 

itgi (a) kanunun yiiriirli.ige girdigi tarih olan 27.03.2018 itibariyle mezun durumda olanlardan 
ve ilgi (a) kanun kapsammda atananlardan (teyidi Miidiirliigiimiiz insan Kaynaklan Atama 
~ubesince yapdacaktIr) ogrenimleri itibari ile ihraz ettikleri tinvanlara atanmalan konusunda bir 
yah~ma ba~latllml~tlr. 

Bu nedenle, halen ilyeniz-Okulunuz-Kurumunuzda bu kanun kapsammda gorev yapanlardan; 
(aday olmayan) 

1-0grenim belgesi, 
2-Hizmet Belgesi ve dilekye, 

3-Avukat kadrosu iyin, (avukathk ruhsat belgesi) almmak suretiyle BakanhgllTIlZCa 
degerlendirme yapllmak uzere bilgi ve belgelerin en gey 07/06/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar 
Mudtirltigumtiz insan Kaynaklan atama ~besine ivedilikle gonderilmesi gerekmektedir. 

Bakanllglmlzca yapllacak yah~mada, Merkez ve Ta~ra Te~ki1atllllll bo~ kadro ve ihtiya<;lan 
dikkate ahnarak ilgi (b) yonetmelik hiikUmlerine gore degerlendirme yapllacaktlr. 

tl<;eniz-Okulunuz-Kurumunuzda bu kanun kapasammda gorev yapan personellere imza kar~lhgl 
teblig edilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
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