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..........................KAYMAKAMLIĞINA
.......................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 17/04//2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İlgi yönetmeliğin 53. Maddesinin 3.fıkrasında herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler
ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde ''öğretmen norm kadro sayısının
azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan
başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler;
öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında
norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
atanırlar'' denilmektedir.
Yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü çerçevesinde ilimiz dahilindeki eğitim kurumlarında norm
kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin/yöneticilerin alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına
atanmaları maksadıyla müracaatları 06/11/2015 ile 11/11/2015 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Bu sebeple,
1) Norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler/yöneticiler adıyaman meb.gov.tr. adresindeki duyurular
kısmında yayınlanan ve yönlendirilen ekranda elektronik başvuru formunu doldurarak müracaatta
bulunacaklardır.
2) Geçici görevle başka bir okulda görevli bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu okul/
kurum müdürlüğünden yapacaklardır.
3) Okulu kapanan öğretmenler görevli bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine bizzat başvuruda
bulunacaklardır.
4) Norm kadro fazlası durumunda olmayan öğretmenlerin başvuruları okul/kurum müdürlüklerince kabul
edilmeyecektir.
5) Yönetici görevlendirme yönetmeliğine göre yapılan değerlendirmede bulunduğu okulda yeniden
görevlendirilmeyenler norm fazlası olarak branşlarında ihtiyaç bulunan okul/kurumlara başvuruda
bulunacaklardır.
6) Başvuruda bulunan öğretmen/yöneticilerin yer değiştirmeye esas hizmet puanlarının başvurunun son günü
itibarıyla hesaplanarak hizmet puan cetvelinin sistemden çıkarılıp, başvuru belgesine eklenerek bir nüshasının
elektronik başvuru formuyla birlikte İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve durumun ilçeniz/okulunuz öğretmen ve yöneticilerine duyurulması hususunda gereğini
önemle rica ederim.
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