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Say

 
:B.08.0.PGM.0.23.10.2-429 / 43545 14 TEMMUZ 2005

 
Konu :2005 Kurumlar Aras Atama     

LG L KURUMLARA   

lgi : a)

 

29/03/2005 tarihli ve 25770 say l Resmî Gazete de yay mlanan Ba bakanl n 2005/8 
say l Aç ktan ve Naklen Atamalar konulu Genelgesi.  

b)

 

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar Gösterir Liste.         
c)

 

MEB Personel Genel Müdürlü ünün 05/07/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.2- 412 
/ 40872 say l Genelgesi (2005/57) ve ekleri.   

Bakanl m za ba l e itim kurumlar n n ö retmen ihtiyac n

 

kar lamak için ilgi (a) 
Genelge hükümleri do rultusunda ilgi (b) listede ad bulunan Genel ve Katma Bütçeli 
Kurumlarda 657 say l Devlet Memurlar Kanunu kapsam nda Devlet memuru olarak görev 
yapan ve ilgi (c) Genelge de belirtilen artlar ta yanlardan ö retmen atamas yap lacakt r. Buna 
ili kin duyuru Bakanl m z n http://personel.meb.gov.tr adresinde ve di er ileti im araçlar yla 
kamu oyuna yap lm olup, ba vurular 11-22 Temmuz 2005 tarihleri aras nda elektronik ortamda 
al nmakta, ba vuru belgesi ilgili kurumca onayland ktan sonra il millî e itim müdürlüklerinde 
resmî hâle getirilmektedir. Kurumunca onaylanmam ba vurular kabul edilmemektedir.  

Ba vurular n al nd Elektronik Ba vuru Formunun raporlama k sm nda Muvafakat 
Vermeye Yetkili Kurum Amiri nin Onay bölümü bulunmaktad r. Söz konusu bölüm, ba vuru 
yapan n hâlen çal makta oldu u kamu kurum veya kurulu unun muvafakat vermeye yetkili 
amirince onaylanmas durumunda, atamas yap lacak ö retmen aday na kurumunca muvafakat 
verildi i anla lmaktad r.  

Kurumunuzda hâlen çal an ve ö retmenlik için ba vuru yapacaklar n ba vuru 
formlar ndaki ilgili bölümün onaylanmas (muvafakat verilmesi) hususu tamamen söz konusu 
kurumun takdirinde olup, ba vuru ve atamaya ili kin gerekli i ve i lemler buna göre 
yürütülecektir.  

Bilgilerinize arz ederim.         

Remzi KAYA   
Bakan a.  

Genel Müdür    

DA ITIM: 
Genel ve Katma Bütçeli 57 Kamu Kurum ve Kurulu una  
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