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....................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi

: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlimiz genelinde ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerin atamaları
alanlarında ihtiyaç olan eğitim kurumlarına tercihleri alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
ilgi yönetmeliğin 53. maddesi gereğince yapılacaktır. Öğretmen ihtiyacı olan eğitim
kurumları ile form dilekçe Müdürlüğümüzün http://canakkale.meb.gov.tr internet adresinde
yayınlanacak olup, 25 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
Kadrosu İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde iken, belirli okullara norm kadro fazlası
olarak atamaları yapılanlar da bu okullarda norma dahil edilmeyeceklerinden kadrolarının
bulunduğu okulları da tercihte bulunabileceklerdir.
Norm Kadro Fazlası durumunda olup, tayin isteğinde bulunmayanlar ile tayin
isteğinde bulunup hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamayan öğretmenlerin
atamaları, ilgi yönetmeliğin 53. maddesinin 5. fıkrasına göre il içerisinde valiliklerce
resen yapılacağından, atama isteğinde bulunup, özrü olanların (aile birliği, sağlık vb.)
belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca mazereti olup, tayin
isteğinde bulunmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin ise, sadece mazeret belgelerini
göndermeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunan öğretmenlere ait başvuru formu, hizmet puan kartı (başvuruların
son günü esas alınarak) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tespit edilen norm fazlası
öğretmenlerin isim listesi ile birlikte Müdürlüğümüzün İnsan Kaynakları (Atama) birimine
teslim edilecektir.
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Söz konusu duyurunun ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığı
duyurulmasını ve duyuruya ilişkin iş ve işlemlerin takvime bağlı kalınarak belirtilen esaslar
doğrultusunda yapılmasını önemle rica ederim.

Zülküf MEMİŞ
Milli Eğitim Müdürü

Dağıtım :
11 İlçe Milli Eğitim Md.
Merkez Okul/Kurum Müdürlüklerine
NOT: Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanan
listelerde güncelleme yapılabileceğinden takip
edilmesi gerekmektedir.

TAKVİM :
Duyuru Yapılması
Başvuru Tarihi
Başvuru Belgelerinin Teslimi
Başvuruların Değerlendirilmesi
Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama
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: 03-06 Aralık 2015
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: 14 Aralık 2015 mesai bitimine kadar
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