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VALiLiGiNE
(Il Milli Egitim Mtidtirliigii)

ilgi : a) Milli E[itim Bakanhfr Ozel Motorlu Tagrt Siiriicti Kurslan Y6netmelifi.
b) 05.12.2018 tarihli ve23433246 sayrh yazrmrz.

c) 17 .05.2019 tarihli ve 9728486 sayfi yazrmrz.

Bilindili 01.01.2019 tarihinden itibaren srnavlarda gdrev alan direksiyon elitimi dersi
uygulama ve deperlendirme komisyonu gcirevlendirmeleri merkezi olarak yaprlmaktadrr. Bu
gtirevlendirmelerin daha salhkh ve giivenli bir gekilde yaprlarak iilke genelinde uygulama
birligi sallamak amactyla agalrdaki iglemlerin yaprlmasr dnem arz etmektedir.

l- 2810411997 tarihinden <ince t'E" (otobiis) srnrfi stinicti belgesine sahip olan
direksiyon elitimi dersi uygulama ve delerlendirme komisyon iiyelerinin, 12 saatlik hizmet
igi egitimi tamamlama kursu belgesine sahip olmalan kaydryla OzeIMTSK Modi.iltine B, C,
CE ve D stiriicti stntflanntn da eklenmesi,28104/1997 tarihinden sonra ise "E" (otobiis) srmfi
stiriicii belgesine sahip olan direksiyon elitimi dersi uygulama ve delerlendirme
komisyonunun, 12 saatlik hizmet igi egitimi tamamlama kursu belgesine sahip olmalan
kaydryla Ozel MTSK Modtiliine B, C ve D siirticii srnrflannrn da eklenmesi,

2- C stntfr siirticii belgesine sahip olan direksiyon elitimi dersi uygulama ve
degerlendirme komisyon tiyeleri l2 saatlik hizmet i9i egitimi tamamlama kursu belgesine
sahip olmalan kaydryla milli egitim mi.idi.irltikleri tarafrndan MTSK Modulune B smrfi
sertifi kalarrnrn da eklenmesi,

3- MTSK direksiyon egitimi dersi srnavr uygulama ve delerlendirme komisyon i.iyeleri
igin ilgi (a) Ycinetmeligin 28lA maddesinin altrncr fikrasr gerelince "G6revli G6rev yasalr
Ekrant" (SIM 06005-MTSK Gcirevli Gdrev Yasa$r) agrlmrg olup il MEBBIS sorumlusundan
gerekli yetki ler ahnarak ceza alanlann sisteme iglenmesi,

4- MTSK direksiyon elitimi dersi srnavrnda gdrevli direksiyon elitimi dersi srnavr
uygulama ve de[erlendirme komisyon tiyeleri ceza almalan hdlind e cezalan, ilgi (a)
Ydnetmeligin 28lA maddesinin altrncr fikrasr gerelince sisteme girilerek bu tarihten sonraki
iig farkh slnav kodunda yasakh sayrlmasr ve ahnan cezalar sebebiyle srnav gdrevini almrg
gibi puanlannrn sisteme otomatik olarak iglenmesi,

5- MTSK stnavlannda g6rev alan srnav yiiriitme komisyonu, stnav stirecini kontrol
edecek ve denetleyecekler, gef, memur, bina sorumlusu, bina gorevlisi ve qofcir igin
"Uygulama Slnav Komisyonu Bilgi Girig Ekranr" (SKT07008- Uygulama Srnav Komisyonu)
agtlmrgtrr. it MpggiS sorumlusundan gerekli yetkiler alrnarak srnavdan cince bu personelin
de bilgi giriglerinin yaptlmast, ayflca srnav stirecini kontrol edecek ve denetleyecekler. smav
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yi.iriitme komisyon i.iyeleri, gef ve memurlann uygulama alanrndaki gdrev yerlerinin sisteme

iglenmesi,

6- MTSK direksiyon e[itimi dersi srnavrnda araglann anzalanmasl veya kaza yapmast

durumlannda direksiyon elitimi dersi srnavr uygulama ve delerlendirme komisyonunca

tabletin sa! tist kcigesinde bulunan "iig nokta" simgesi segildikten sonra arag arzaslrun
igaretlenmesi,

7- MTSK direksiyon elitimi dersi srnavr uygulama ve delerlendirme komisyonunun gdrev

sayrlannrn gortilmesi igin MEBBiS-MTSK Srnav iglemleri-MTSK Gdrevli Havuzu

sekmesinde agrlan ekranda bulunan "sistem, resen, bu yrl, gegen yrl" siitunlarlnrn herhangi

birinin segilmesi,

8- MTSK direksiyon elitimi dersi srnavrnda gdrevlendirme yaprld*tan sonra g<irev

istemeyenlerden/onaylamayanlardan bog kalan komisyonlar igin g<irev almayan personele

Pergembe giinii MEBBIS ekranrnda "Re'sen gdrev istiyorum" kutuculu aktif hale gelecektir.

Re'sen gdrev almak isteyenlerin kutucu[u igaretlemesi, re'sen g<irevlendirilmesi halinde bu

gorevlendirmenin iptal edilemeyecefinin bilinmesi,

9- Mazereti sebebi ile gOreve gelmeyeceklerin mazeretlerini, illilge milli elitim
mtidiirliiklerine en geg Curna giinti bildirmeleri ve milli elitim mtidiirliiklerinin bu durumda

olanlann yerine re'sen gdrevlendirme yapmalan

konusunda bilgilerinizi ve gerelini arzlrica ederim.
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