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MU~ vALiLiGi 


i] Mill! Egitim Miidiirliigii 


Sayl : 67496438-903.99-E.75406 02.01.2020 

Konu : 2020 YIlt Mal Bildirimi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Mal Bildiriminde Buiunulmasl Hakkmda yonetmenlik. 
b) BakanhgImIz Personel Genel Mudurlugllnun 30.12.2019 tarihli ve 26108462 saYlh YazISl. 

ilgi (a,b) saYlh yazI geregmce; 3628 saYlh Mal Bildiriminde Bulunulmasl, Ru~vet ve 
Y olsuzluklarla Mucadele Kanunu He bu Kanunun uygulanmasma ili~kin usul ve esaslarl duzenleyen 
ilgi (a) Yonetmeligin 11 inci maddesi htiktimlerine gore sonu (0) ve (5) ile biten ytllarm en ge9 ~ubat 
ayl sonuna kadar mal bildirimlerin yenilemelerinin gerektigi." ifadesi yer almakta olup, mali ytlm 
sonu "0" ile bitmesi nedeniyle 01.01.2020 tarihi itibariyle gorevde bulunan tUm personelin mal 
bildirim beyannamesinde bulunmalart gerekmektedir. 

Bu nedenle; Okulunuz, Kurumunuz ve biriminizde gorevli olup ilgi Yonetmelikte belirtilen 
gorevlerde bulunan tum ogretmen ve diger personelin (Siirekli 4~i ve Ge~ici i~~i 696 KH.K hari~) 
en ge9 17 Ocak 2020 tarihine kadar Mal Bildirim Beyannamesinde bulunmalart, mal bildirim 
beyannamelerinin isim listesi He birlikte en ge9 17 Ocak 2020 tarihinde MtidiirIiigiimiiz Gzliik 
~ubesine elden gonderilmesini ve mal bildirim beyannamesi doldurulmasl esnasmda a~agtda 

belirtilen hususlara dikkat edilmesini rica ederim. 

Enver KNANC; 

Mudtir a. 
Milli Egitim Mudur Yrd. 

Ekler: 
I-Bo~ Mal Bildirim Beyannamesi 
2.Mal Bildirim Beyannamesi Zarfi 
Daglum: 
-Milli Egitim Mudtirlugllne 
(Tum Birimleri ) 

-Merkez TUm Okul ve Kurum Mudurltiklerine 

MAL BiLDiRiM BEY ANNAMESi DUZENLENiRKEN DiKKA EDiLECEK HUSUSLAft: 

I.Mal bildirim beyannamesinin ekli ornege uygun ve arkah onlii olmasl (Tek sayfa) 

2.<;e~itIi sebeplerle gorevde olmayanlann (aybkslz izin,askerde, dogum izninde v.b.) isim 

Iistesinin abnarak goreve ba~lamalanBl mtiteakip 5 giin i~inde doldurularak MiidiirIiigiimuze 
gonderilmesini, 

3.Mal bHdirim beyannamesinde bulunup bulunmadlg. OkuIIKurum MiidiirIiigiince takip 

edilmesi, beyanda bulunmayanlann tespit edilerek bildirilmesini, 

4.Mal bildirim beyannamesi formunun el yazlsl He doldurulmasl, (Daktilo He doldurulanlar 

dikkate ahnmayacaktIr.) 

5.Kadrosu H dl~mda olup, ilimizde yedek subay ogretmen olarak gorev yapanlara 

doldurtulmamasl. 

6.Mal bildirim beyannamesi doldurulduktau sonra ekli zarfa konularak zarfm kapatIlmaSI, her 

ki~i i~in ayn zarfkullanIlmasl. 

Bu eVIak gl!venli elektronik imza lie imzalarum~ttr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden~896b-86ce-322b-8608-e5c8 kodu He teyit edHebilir. 
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