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MiLLI EGiTtM BAK,ANLIGI 
,~jJ~ ('r-~c>gretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidiirli1gii 

SaYI : 20299769-399-E.21323004 08.11.2018 
Konu : Aday Ggretmen i~ ve t~lemleri 

...................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi: 17/04/2015 tarih ve 29329 sayIll Resmi Gazete'de yaytmlanan Milli 
Egitim Bakanhgl Ggretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi. 

17104/2015 tarih ve 29329 saylll Resmi Gazete'de yaYlmlanan ilgi yonetmelik 
kapsammda aday ogretmen i~ ve i~lemleri Genel Miidiirliigumiizce yiiriitUlmektedir. 

ilinizde gorev yapmakta ve yeni atanml~ olan tUm aday ogretmenlerin 
(sozle~meli/kadrolu) MEBBis sistemi iizerinde ozliik bilgilerinde (fotograflan, saghk ve 
mazeret izinleri, engelli ogretmenlerin engel durumlan vb.) eksiklikler oldugu, aynca 
MEBBtS Aday Ggretmen Performans Degerlendirme Modiiliinde de degerlendiricileri 
belirlenmemi~ aday ogretmenlerin oldugu anla~Ilml~tIr. 

iliniz okul ve kurumlannda gorev yapan, 09112/2018 AKS (Adayhk Kaldtrma 
SmavI)'na girecek ve MEBBtS Aday Qgretmen Degerlendirme Modiili1nde olan 
(sozle$melilkadrolu) degerlendinneye tabii tUm aday ogretmenlerin durumlanmn incelenerek 
eksikliklerinin 15 Kaslm 2018 tarihine kadar tamamlanmasl, ki~i hak kaybl, magduriyetlere 
ve gereksiz yazl~malara mahal vermemek iyin; Aday Perfonnans Degerlendirme modiili1nde 
yaplIacak i$ ve i$lemlerin ilgi yonetmelik yeryevesinde yapIlmasl hususunda; 

Bilgilerinizive geregini rica ederim. 

Mustafa Baki BABAOGLU 

Bakan a. 


Daire Ba~kam 


Mill! Mi1dafaa Caddcsi No:6/3 KlZllayl ANKARA Aynntlh bilgi 19m: Selda SELvi 
Elektronik Ag: https:l!oygm.meb.gov.tr Tel: (0 312)413 2609 

e-posta: adayogretmen@meb.gov.tr Faks: (0 312) 42530 94 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzala1lllll'ltlf. https:/levraksorgu.meb.gov.tradresinden ObfS-bdbS-3444-aOcb-ebOd kodu ile teyit edilebilir. 
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#,~,~MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ogretrnen Yetir;;tinne ve Gelir;;tirme Genel Miidiirliigu 

SaYI : 20299769-399-E.21323326 08.11.2018 
Konu : Adayhk Kaldmna Smavma (AKS) 

iUr;;kin i~ ve i~lemler 

........................... VALiLiGiNE 
(il Milll Egitim Miidiirliigu) 

ilgi: 	 a) Milll Egitim Bakanhgi Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi, 
b) 09 Arahk 2018 AKS e-Kllavuz, 

Aday ogretmenlerin (sozle~melilkadrolu) i~ ve i~lemleri ilgi (a) yonetmelik kapsammda 
hazrrlanan ilgi (b) Ktlavuz gefgevesinde yiiriitiilmektedir. 

ilgi (b) Ktlavuz'un "Smav Giri~ Belgesi" ba~hkh 3.2. maddesinin (9) bendinde "Smava 
girecek adaylardan MEBBis kayItlarma gore engelli olanlardan smav esnasmda 
OnSGM tarafmdan tedbir almmaslDl gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip 
olan adaylar, MEBBis aday ogretmen modiilunde "yaZlh smavda almak istedigi 
hizmet" se~enekleri arasmdan uygun olan hizmeti 09/11/2018-19/11/2018 tarihleri 
arasmda se~erek; bir ~lkn abp imzalayarak kurum miidiiriine teslim edeceklerdir. 
Suresi iI;inde herhangi bir hizmet talebinde bulunmayan engelli adaylar i~in onSGM 
tarafmdan smav hizmeti planlamasl yapIlamayacaknr. Okuyucu-kodlaYlcl smav tedbiri 
talep eden adaylara tek ki~ilik salonda okuyucu-kodlaYIcl ve ek sure hizmeti 
planlanacaktIr. Beyan edilen engel durumunun dogrulugundan ba~vuruyu yapan aday 
ve MEBBis ozliik bilgilerini kaydeden personel, raporun ge~erliliginden ise ilgili kurum 
sorumlu olacaktIr. Adaylarm konuyla ilgili itirazlan dikkate almmayacakbr." hiikmu 
yer almaktadlf. Bu hiikiim geregince ilinizde 09.12.2018 tarihinde yapllacak olan Adayhk 
Kaldlrma Smavma girecek engelli aday ogretmenlerin smavda hizmet ahp almayacaklan, 
hizmet almak istiyor ise hangi hizmeti almak istediklerinin tutanak haline getirilmesinin, aday 
ogretmenlerin gorev yapuklan Egitim Kurum Miidiirlugune Valiliginizce teblig edilmesi 
gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mustafa Baki BABAOGLU 
Bakan a. 

Daire Ba~kam 
DAGITIM: 
Geregi: 

BPlam 
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