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T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 61450790-903.02-E.12887848 15.12.2015
Konu: Norm Kadro Fazlası

Öğretmenlerin Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a)17/04/2015tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

b)18/06/2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okulve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

Öğretmenlerimizin dengeli dağılımına yönelik çalışmalar kapsamında İlimiz
genelindeki eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ilgi
(a) Yönetmeliğin 53´üncü maddesi çerçevesinde ve ilgi (b) Norm Kadro Yönetmeliği esasları
kapsamında atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 53´üncü maddesinin 3´üncü fıkrasında; "Öğretmenlerden;
herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında
alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak
değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası
olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi
daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet
puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro
fazlası olarak belirlenen 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
atanır."denilmektedir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tercih edebilecekleri ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarını gösterir liste ile Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme duyurusu
Müdürlüğümüzün http://artvin.meb.gov.tr/ internet adresinde yayınlanmıştır.

Norm kadro fazlası öğretmenlerden görev yaptığı yerleşim yeri ve eğitim bölgesinde
ihtiyaç bulunduğu halde herhangi bir kuruma atanmak üzere, başvuruda bulunmayanların
görev yerleri, il içinde Artvin Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünce isteklerine bakılmaksızın
res'en belirlenecektir.

Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Hizmet puanı hesaplanması başvuru tarihinin son günü itibari ile MEBBİS
modülünden alınarak işlem yapılacaktır.
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Bilgilerinizi ve İlçeniz/Okulunuz/Kurumunuzda görev yapan norm kadro fazlası
öğretmenlere konu hakkında gerekli duyurunun imza karşılığında yapılması ve başvuruda
bulunacaklara ait dilekçelerin belirtilen takvim doğrultusunda Müdürlüğümüz Atama
Şubesine elden teslim edilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.

Abdulcelil KAHVECİ
Vali a.

Millî Eğitim Müdürü

EKLER:
- Norm Açıklarını Gösterir Liste,
- Duyuru ve Form Dilekçe.

DAĞITIM:
- 7 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü),

- Merkez Okul/Kurum Müdürlüklerine.

ATAMA TAKVİMİ

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih
Duyuru yapılması/yayınlanması- Okul
Müdürlüğünün Başvuruları Teslim Alması 15/12/2015 – 21/12/2015

Başvuruların kurum müdürlükleri tarafından
incelenerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
teslim edilmesi

22/12/2015

Başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından onaylanarak İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilmesi

23/12/2015 – 24/12/2015

Atamaların yapılması ve ilan edilmesi 25/12/2015 tarihinden itibaren
sonuçlanıncaya kadar.


