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ADIYAMAN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-12705949-903.02.01-37536348 25.11.2021
Konu : Norm Fazlası Öğretmenlerin Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:a) 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme                   
           Yönetmeliği
      b)  03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
      c) 05/02/2021 tarih ve 31386  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı  Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme   

ve Görevlendirme  Yönetmeliği 

İlgi (a) yönetmeliğin 53. Maddesi hükmü çerçevesinde ilimiz dahilindeki eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda 
bulunan öğretmenlerin/yöneticilerin alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atanmaları maksadıyla müracaatları  25/11/2021
tarihinde başlayıp  01/12/2021  tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Bu sebeple, 
1) Norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler/yöneticiler adiyamanarge.meb.gov.tr/arge  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 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)İlgi (c) Yönetmeliğin 37/1 maddesinde yer alan; "Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim

kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumunda ise öncelikli olarak
kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumuna uygun norm kadro
bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumlarına 
öğretmen olarak atanırlar'' denilmektedir.

6) İlgi (b) yönetmeliğin 18. Maddesinde yer alan Eğitim Kurumu veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın 
öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen 
fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir. İhtiyaç fazlası 
konumunda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin istekleri ve tercihleri de dikkate alınarak atamaya esas puan üstünlüğüne göre 
nakilleri yapılacağından hizmet puanlarının sisteme sıfır(0) olarak girilmesi ve atamaya esas puanı gösterir belgeyi başvuru formu 
ile birlikte dys üzerinden Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Birden fazla sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı okulda
fazlalık oluşması halinde atamaya esas puanı en az olan norm fazlası olarak değerlendirilecektir.

7) 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. 
         

                                                                                                                     Hakan GÖNEN
                                                                                                                                                 Vali a.
                                                                                                                                        İl Milli Eğitim Müdürü
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Merkeze bağlı Tüm Okul / Kurum Müdürlüklerine


