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İlgi: Milli Eğitim Bakaırlığ Ögretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlimize bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görevli olup,
bulunduğu eğitim kuıuınunda norm kadro fazlası duıumunda olan öğretmenlerin ilgi (a)
yöıretnıeliğin 53. Maddesi doğrultusuırda ilimiz genelinde öğretmen ihtiyacı bulunaır eğitim
kurumlarına Vali l iğiın izc e atama|arı yap ı lac aktır.

Norm kadro f'azlası öğetmeni bulunan eğitim kurumları ile İlimiz genelinde öğretmen
ihtiyacı bulunan eğitim kuruınlarını gösterir liste ve başvuru dilekçesi ekte gönderilmiş olup,
ayfıca müdürlüğümüzün http ://gazianlep.m eb. gov.tr adresinde yayınlanacak tıı,..

Ekli çizelgede norm kadro fazlası öğretmeni bulunan eğitiıı kurumu müdürlükleri
alanlar itibariyle lıizmet puanl iishinlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucuıida,_h:jzmel
puanı en az olandan başlanmak suretiyle norm kadro f'azlası öğretmeni belirleyecekleıdir.

Norıı kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; il içinde alanlarrnda norm kadro
açığı bulunan enfazla 25 (yirmi beş ) eğitim kurumunu tercih edebileçektir"

Zorunlu çalışma yül«.iınlülüğü bulunmayanlar ile zorunlu çalışnıa yükümlülüğü çeşitli
nedenlerle ertelenmiş olan öğretmenler öğretmeır ihtiyacı bulunan istedikleri eğitim
kurumlarını tercih edebilecektir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerden zoıunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, zorunlu
lıizmetini yapanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zoıunlu çalışma yıikiimlülüğü öngörülen 4
ncü 5 nci ve 6 ncı lıizmet alanlarını öııcelikle terçilı edeceklerdir.

Aday öğretmeırlerden norm kadro fazlası durumunda olanlar ilgi (a) yönetmeliğin
2 5 - (3 ) maddesi uyarnca başvuruda bulrınmaları sağlanacaktır.

Norm kadro fazlası olan öğretııenin yerine norm kadro fazlası olmayan öğretmenin
istek dilekçeleri kesiırlikle kabul edilmeyecektir.

Norııı kadro fazlası öğretmenin tespiti kunım miidürlüklerince yapılacak, gerekli
tebligat yapıldığı halde tercihte bulunmayan öğretmenlerin isimleri resııi yazıy|a İlçenizce
Müdürlügıiınüze bildirilecektir.

Tercihlerine atanaıııayanlar ile tercihte bulunııayanlar öncelikle kendi ilçelerinde
değerlendirilecek, kendi ilçelerinde boş norm kadro buluırmaması lıaliırde merkezi ilçe
durumuııdaki Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinde alanlarında noııı kadro açığı bulunan eğitim
kurumlarına Valiliğimizce resen atanacaklardır.
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İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yizde kırk oranında engelli
olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli ı,aporlu eşi veya bakmakla yükiimlü birinci
derece kan hısımları bulunaır öğretınenlerden nonn kadro fazlası konumunda bulunanlar,

engellik durumlarını belgelendirmeleri halinde resen görev yeri belirlemedeır muaf
tutulacaktır.

Norın kadro faz|ası duruırıunda olan öğretmenlerden başwrunun son günü itibarıyla
Bakaırlık kadrolarında adaylık d6hil en az üç yıl öğretmentik yapmış olanlar fen liseleri ve

sosyal biliııler liselerini tercih edebilecektir.

Bilişim Tekııolojileri alan öğretıı,ıenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretnıenligi", "Mateınatik-Bilgisayar Bölüınü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri",
"Bilgiruyo, Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişİm Sİstemleri Bölümü"

". nllgi Teknolojileri" ınezunlan, mesleki ve teknik ortaögretim kuııımlarını tercih

edemeyecektir.

Atamalar tercih ve hizmet puant üstünlüğüne göre yapılacak, hİzmet puaru ve görev

süresinin lıesabında başvuıuların son günti olan 3Lllznarc tarihi esas alınacaktır. Hizmet

puanlnm eşit olması halinde öğretmenlikteki hizınet süresi fazlao|ana öncelik verilecektir.

Bitgilerinizi ve konunun İlçenizdeki ttiıı eğitim kurumu müdürlüklerine ve norm kadro

fazlası öğretmenlere imza karşılığı duyıınılmasını, başvuru dilekÇeleri ve isiıı listesinin

İİç."ir.."r.sııi yazıyla 30112120|6 Cuma günü saat 1İ:00'e kadar Müdürlüğümüz İnsan

Kaynakları (Öğretmen Atanıa) Şubesine gönderilınesiıri önemle rica ederim.
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EKİ:l-Dilekçe örneği (l adet)

2-Norm kadro fazlası öğrehneni olan

eğitim kurumları.

3-Alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı

bulunan eğitim kurumlarının listesi.
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Ertelendi( ) Muaf ( ) Yapıyor ( ) ZorunluÇalışmaYüki,imlüSüDeğil( )

Zorunlu Çalışnıa Yükümlüsü ( )
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Tarihi İtibariyle
(Hizmet Puanı)

Bakanlı Atama Alanı
(Branşı)

Görev Yeri (lçesi-Okulu)

Zorunlu Hizmet Durumu
(X) işareti ile
Belirtilecektir.
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yukanılaki bilgiler tarafimdan doğru olaralr ıloldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığnda idarece yaPılacal<

İşlemlerden doğırcak hukulri sonuçlara katlanmayı l«aiıul ediyorum.
Gereğini arz ederim, 
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Ögretmenin adı Soyadı
lmzası

.ll2l2016

Mühür-Kap-İmza
okul/Kurum Mlidiiru

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu tasdik ederim.


