
Milli Müdafaa Caddesi No:6/4 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: İlker YILDIZ / VHKİ
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 17 71
e-posta: oyegm@meb.gov.tr Faks: (0 312) 425 30 94

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  583e-4572-3691-8140-66ec  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 38772063-774.06-E.2987386 15.03.2016
Konu: Aday Öğretmenlik Sınav

Yeri Değişikliği

........................... VALİLİĞİNE
( İl Millî Eğitim Müdürlüğü )

Aday öğretmenlik iş ve işlemleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun değişik
43. maddesi hükümleri gereği 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında
yürütülmektedir.

Hakkâri ili Yüksekova ilçesi, Mardin ili Nusaybin ilçesi, Şırnak Merkez ve İdil
ilçesinde görev yapan ve 19.03.2016 tarihinde yapılacak olan Aday Öğretmenlik Sınavı'na
katılacak durumda olan aday öğretmenler, idari izinde olmalarından dolayı herhangi bir
mağduriyet yaşamamaları adına idari izinlerini geçirdiği illerde yazılı ve sözlü sınava
girebileceklerdir.

Bu kapsamda olan aday öğretmenler idari iznini geçirdikleri illerin il milli eğitim
müdürlüklerine dilekçeyle başvuracaklardır. İlinize bu gerekçe ile başvuran adayların asıl
sınav giriş belgeleri iliniz tarafından kontrol edilerek yazılı sınava giriş yeri ilinizde bulunan
sınav binasına ait yedek salon olacak şekilde not düşülecek ve parafe edilecektir. Yedek
salonlara verilen aday öğretmen sayıları için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından iletilen sınav evrakları doğrultusunda, her yedek salon için 10
aday öğretmeni geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır. İlinize yapılan tüm başvurular
alınarak (yedek salonda sınava alınacak aday öğretmendan fazla olan aday öğretmenler
dahil), aday öğretmenlerin listesinin ekte bulunan formata uygun olarak 17 Mart 2016 tarihi
15:00'a kadar resmi yazı ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ve
"cyilmaz@meb.gov.tr" e-posta adresine gönderilecektir. İlinize bu durumdan dolayı başvuran
aday öğretmenlerin sözlü sınav takvimi bilahare bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

İlkay AYDIN
Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: Tablo ( 1 adet )

DAĞITIM
Gereği:
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B planı


