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I(onu: 2015-2016 Eğitim Öğretim

yılında Nakiller

KAYMAl(AMLIGl
(İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü)

nıününı-üĞüxn
KARAMAN

İlgi : a) Temel Eğitim GenelMüdürlüğünL|n 17l09l20l5 tarihli ve9345545 sayılı yazıları.
b) 04l09l20l5 tarihli ve 8825559 sayılı yazımız.
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında sınıf mevcudu otuzun altında kalan okullara kayıt
bölgesi dışından öğrenci nakillerinin yapı[masında izlenecek yol ve takvimle ilgili (b)
y aAmz okullarımıza gönderilmiştir.
Ancak ilgil (a) yazı gereği; kaıııu yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin
aksatılııaması, zorunlu lıizmetlerin ylirütülınesi için asgari seviyede eleman bulundurulması
kaydıyla kamu klırum ve kurulı-ışlarında çalışan persi,ınel 2l Eylül 2015 Pazartesi gününden
itibaren iki buçuk gtin idari iziııli sayıldıklarından. okullarımızda devam eden nakil
işlemlerinin belirlenen takvinıe göre aksatılnıadan yürütülmesi için yeterli sayıda personelin
görevlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullarımız
tarafı ndan al ı ııınası hı"ısusuııda:
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Sayı : 1 02302281200/9345545
Konu: 2015-20]6 Eğitim Öğretim
Yı[ında Nakiller

...

VALİLİGINE

(il Milli Eğitinı Mlıdürlüğü)

Ilgi

:

90849597-10.06-E.9331612-201514 sayılı Müsteşarlık Emri,
b) Temel Eğitim Müdürlüğü'nün 04/09/20l 5 tarih ve 10230228/200/8805062 sayılı

a) |7l0g12015 tarih ve
yaZI Sl.

2o15-2016 eğitim öğretim yılında sınıf mevcudu otuzun altında kalan okullara kayıt
bölgesi dışından öğrenci nakillerinin yapılınasında izlenecek yol ve takvim ilgi (b) Yazı i|e
ValiIiklere bildirilmiştir.
Ancak ilgi (a) Müsteşarlık Emri ve 1610912015 tarihli Başbakanlık yazısı gereği; kamu
yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin

seviyede eleman buiundurulması kaydıyla kamu kurum Ve
turuluşlarındaçalışan personel 2l Eyliil 2015Pazaılesigününden itibaren iki buÇuk gün idari
izinli sayıtdıklarından, ilgi (b) yazımızdabe lirtilen hususlarla ilgiliiş ve işlemlerin belirlenen
takvinıe göre aksatılmadan y|irütülmesi için yeterli sayıda personelİn görevlendirİlmesİ ve
gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.
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