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KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 20674302/903.02.01/7078617 30/12/2014

Konu: Norm Kadro Fazlası

Öğretmen Atamaları

……………..……………. KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41’nci maddesi
kapsamında; bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler ile
yöneticiliğinin sona ermesi nedeniyle kurumunda norm fazlası öğretmen konumuna düşen idarecilerin (müdür,
müdür yrd, müdür başyrd.) atama tercihleri 31 Aralık 2014 - 05 Ocak 2015 tarihleri arasında alınacak olup, Bu
kapsamda; aşağıdaki hususlarn göz önünde bulundurulması gerekmektedir;

- Norm açığı bulunan eğitim kurumları listesi ile yeni yönetici görevlendirme tekliflerine göre
norm fazlası öğretmen bulunan kurumlar listesi Müdürlüğümüz http://kayseri.meb.gov.tr/ internet adresinde
yayınlanmış olup, yargı kararı, bakanlık ataması, yöneticilik görevlendirmesi iptali vs. gibi nedenlerle
başvuruların son gününe kadar norm açığı bulunan kurumlar listesinde güncelleme yapılabilecektir.

- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından; 30/12/2014 tarihinde yayınlanan müdür yardımcısı ve
müdür başyardımcısı görevlendirmeleri de dikkate alınarak en son hali ile eğitim kurumlarındaki norm fazlası
öğretmenlerin tespiti yapılacak öğretmenlerin atama başvurusu yapmaları sağlanacaktır. Norm fazlası
olmayanlar ile yöneticiliği sona ermeyenlerin başvuruları onaylanmayacaktır.

- Yöneticiliği sona eren ve tekrar yönetici olarak görevlendirilmeyen öğretmenler başvuruda
bulunabileceklerdir. Yöneticiliği sona erenlerin norm açığı bulunması kaydıyla kendi eğitim kurumlarını tercih
etmeleri halinde öncelikle atamaları gerçekleştirilecektir.

- Öğretmenler en fazla 25 adet eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Yöneticiliği sona erip
kendi kurumunu tercih edenler ekli başvuru formundaki ilgili kısmı imzalayacaklardır.

- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğretmenlerin bu tür kurumlara atama
şartlarını taşımaları gerekmektedir. (İlgili mevzuatına göre sınav ile atananlar)

- Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağından eğitim kurumumüdürlükleri ile ilçe milli
eğitim müdürlükleri başvuruda bulunanların MEBBİS e-personel (özlük) modülündeki bilgilerini kontrol
ettikten sonra (kimlik bilgileri, hizmet puanı vs.) başvurusunu onaylayacaklardır.

- İlçe Milli EğitimMüdürlükleri yöneticiliği sona eren ve norm kadro fazlası olan öğretmenleri yazı
ekinde gönedirilen EK-2 ve EK-3 çizelgeye ayrı ayrı işleyip Müdürlüğümüz atama şubesinin
atama38@meb.gov.tr adresine excell ortamında mail olarak ve ayrıca resmi yazı ile bildireceklerdir.

Konunun İlçenizce ilgili öğretmenlere duyurularak; başvuru formlarının en geç 05 Ocak 2015

Pazartesi günü saat 12:00' ye kadarMüdürlüğümüz Atama Şubesine elden ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU

Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

EKLER:

1 – Başvuru Formu


