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T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

                                                                                                                          
Sayı : E-49933481-774.01.01-50038143 22.05.2022
Konu : Öğretmenlik Kariyer Basamakları  

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :  a) 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu
           b)12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik 

              Kariyer Basamakları Yönetmeliği
c)13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer 

              Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına ilişkin Yönerge
         ç) Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı         
              Sınav Duyurusu

             Bakanlığımıza bağlı resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve kariyer 
basamaklarında ilerlemelerine ilişkin ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Yönerge hükümleri 
çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen ünvanları için unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim 
Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacağına 
ilişkin ilgi (ç) yazılı sınav duyurusu ekte gönderilmiş olup uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin 
süreç ekte yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.

            Bu kapsamda; ilçenize/biriminize bağlı okul/kurumlarda görev yapan ya da mevzuatta  belirtildiği 
şekilde başvuru hakkına sahip olup diğer kurumlara görevlendirme yapılmış tüm öğretmenlere ilgi (d) sınav 
duyurusu ve yazımız tüm eklerinin imza karşılığı tebliğ edilmesi, tebliğ-tebellüğ belgelerinin ilgi 
okul/kurumlarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca yayımlanan yazılı sınav duyurusunda; 
"Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim 
programı ile yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; 
okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra Aday Öğretmenlik ve 
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde, illerde oluşturulan il değerlendirme 
komisyonu tarafından değerlendirilecektir." denildiğinden, 01 - 02 Haziran 2022 tarihlerinde ilçe 
Müdürlükleri tarafından, okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması, toplantı tutanaklarının 
muhafaza edilmesi,  sınav duyurusunda belirtilen iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklığa 
meydan verilmeden gerekli tedbirlerin alınarak titizlikle yürütülmesi hususunda;         
              Gereğini önemle rica ederim.
                                                               

                                                                                                                                       Emre ÇAY
                                                                                                                                           Vali a.
                                                                                                                               İl Milli Eğitim Müdürü
                                                                                                                                        
Ek:
- İlgi (a) Kanun
- İlgi (b) Yönetmelik
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- İlgi (c) Yönerge
- İlgi (d) Duyuru
- Eğitim Programı
- Mesleki Gelişim Çalışmaları Tabloları
- Sınav Takvimi

Dağıtım:
-Dairemiz Tüm Birimlerine
-13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


