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Konu: Ihtiyag

ve Norm Kadro Fazlasr

OEretmen Atamast.

KAYMAKAMLIGINA
(ilge Mili EEitim Miidiirlii$i)
MTiDURLUGUNE

ilgi

Mili Elitim Bakanhlr Ogretrnen Atama ve Yer Deligtirme Ydnetmelipi.
O)Milli Egitim Bakadrlrna BalL Elitim Kurumlan Y<inetici
(a)

ve

Ofiretmenlerin

Norm Ka&olarrna Iligkin Yii'netmelik.
(c) Talim Terbiye Kurulu Bagkanhfnrn 20/0212014 taih ve 9 sayrh karan.

ilgi (a) yiinetmelilin "ihtiyag ve norm kadro fazlasr iifretmenlerin yer defiiqtirmeleri bagltklt "
53. Maddesi gerelilce ve ilgi (b,c) ydnetrnelik ve karar kapsamrnda ihtiyag ve norm kadro fazlasr
oFetmenlerin hizmet puam iistiinliiEiine gdre yer deFstimeleri yaprlacakhr.
l- Ogretrnenler MiidiirliiE-umuz web sayfasr iizerinden bagwru formu ile 21-23 Eylnl 2016
tarihinde kadrolanmn bulundu[u ilge/Okul{Kurum MiidtiLrltiklerine bagvuruda bulunacaklardu. ilge

Milli Elitim Miidiirliikleri dsetmenlerin baqwrulanm 26 Eylnl2016 tarihine
Mtdiirliili.i Insan Kaynaklan Hizmetleri (Atama) $ubesine elden ulagtrcaklardrr.

kadar

ll Mili Efitim

2- Baqluruda bulunacak dgretmenler igin ihtiyag listesi ve norm kadro fazlasr dlretmenler
Miiditultigiimiizce tespit edilerek liste halinde Ilge Milli Elitim Miidilrliiklerine e-mail ortammda
g<inderilecektir. Ancak yargr karan, sorugturma, bakanbk atarnasr vb. Nedenlerle atama yaprlmasr
durumunda bu egitim kurumlanna atama yaprlmayacakhr. Ogretmenlerden norm kadro fazlasr olarak
belirleme ve hizmet puaru gibi bilgilerde yanhE oldufu diiStiniilen dgretmenlerle ilgili Miidiirliigtimiiz
Atama $ubesi ile gdrii$iilnesi gerehrektedir.
3- Bagwruda bulunulacak <i$ehnenlerden en fazla 20 elitim kurumu tercih edebileceklerdir.
4- O$etmenler hizmet puam hesabrnda 2310912016 tzrihi baz ahnarak hesaplanrmgtr.

5- Yurt drgmdaki <ilretmenlerle , aylksz izinli tt$etmenlerden bagvurunun son giio[
itibariyle giireve d<ineceklerini belgelendirenler bagr,uruda bulunabileceklerdir.
6- Atamasr yaprlan dgretmenlerin atamalan kesinlikle iptal edilmeyecektir.
llgeniz ihtiyag ve norm kadro fazlasr <i$etmenlere tebli! edilmesi ve baqr.uru belgelerinin
stiresi iginde Miidiirlii[iimiiz Insan Kaynaklan Hizmetleri (Atama) $ubesine gtinderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Metin YAICIN
Vali a.
il Milli Epttim trliiditru

DACITIM:
- I / llQe llaymaKam[grna
- Mrkz. Ve

Bu

Mrkz. Baf,h Okul / Kurum Mfdiirlij-k]erine

O3.togt2o16.

- MiidiirlUEUmuz Web sayfasrnda yayanlanmak iizere

Kararnan i9 Melkezi insan lGynaklan Hizmetleri / AFYON

OEretrnen Atama V.H.K.i OEuzhan
Tcl: (0 272)21316 03 | 149
Faks: (O 212) 21376 03 / 331

Elcktrorik Ag: www-afon.mcb.gov.tr
e-posta: insarkalraklario3.@Eeb.

gov.tr

Bu elTak giivenli elekhonik irnza ile irnzalanm4tr. http://evnksorgu.meb.gov.tr
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kodu ile leyit edilebilir.

