
Sayı
Konu

: E-29023061-903 .02.01-63 576687

: Norm Kadro Fazlası
Kadrolu öğretmen ataması.

T.C.
GAZIAI\ITEP VALİLİĞİ

iı uiıli Eğitim Müdürlüğü

15.1 I.2022

LluIıgis].g giiı,enli l\r.ılıı §ı.ıh.ah.*Iekt:rc,ııiit.iııızı i[* inızaliııııll1ş[ıı:.
Belge Doğnılama Adresi : https ://www.tıırkiye. gov.trlmeb_ebys

Bilgi için: Md.Yrd.Ayhan SAR-
Unvan: Şef M.Emin YILDU

lnternet Adresi: gaziantepmem@meb.gov.tr Faks:_342-2802847

DAĞITIM \TRLERİ\IE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı EğitimKurumlan Yönetici Ve Öğretmenlerinin

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

İlimize bağlı resmi eğitim kurumlaıında görevli olup, bulunduğu eğitim kurumunda ihtiyaç veya
norm kadro fazlası durumunda olan kadrolu öğretmenlerin ilgi (a) yönetmeliğin 53. IMaddesi ve ilgi (b)
yönetmelik htlktlmleri doğrultusunda il içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim
kurumlarına tercih ve hizrrıet puanı üstilnlüğtlne göre Valiliğimizce atamaları yapılacaktır.

Norm kadro fazlası öğretmeni bulunan eğitim kurumları ile duyuru yazısı, atanıa takvimi ve
başvuru dilekçesi ekte gönderilmiştir.

Alanlar itibariyle öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarının listesi Müdtiırlüğümtiatiıı
httpsıl/gaziantep.meb.gov.trl adresinde duyurular kısmında 17 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Başvurular 21-23 Kasım 2022 tarlh|eri arasında kurum müdürlüklerince kabul edilecek, atamalar
28 Kasım 2022 tar|hinden itibaren Müdürlüğümüze duyurulacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4[B Ivladdesi uyannca Sözleşmeli öğretmen olup,
bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro faz|ası durumunda olanlar ile ilgili olarak duyuru norm kadro
fazlası kadrolu öğretmenlerin atamaları sonuçlandıküan sonra yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun İlçenizdeki norm kadro fazlası kadrolu öffetmenlere eğitim kurumu
müdürlüklerince duyurulmasını, ihtiyaç ve norTn fazlası öğetmenlere ait başvuru dilekçelerinin duyuru
kılavuzunda belirtileııtakvime uygun olarak 25 Kasım 2O22 Camagünü mesai saati bitimine kadarisim
listesi ile birlikte Müdürlüğümizİnsan Kaynakları (Ögramen Ataııw) Şubesine elden teslim edilmesini
önemle rica ederim.
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