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Konu: Norm Kadro Fazlasl Ogretmenlerl 

ihtiy~ Fazlasl Ogretmenler . 

............................. KAYMAKAMLIGINA 
(il~e Milli Egitirn Miidiirliigu) 

Ilgi: a) Milli EgitirnBakanhg. Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tinne Yonetmeligi. 
b) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kururnlann Yonetici ve Ogretmenlerinin 

Norm Kadrolanna ili§kin yonetmelik. 

Okullkurumlarda gorev yapan ve norm kadro fazlasl olan ogretmenler ile ilgili ilgi (a) 
yonetmeligin 4113. maddesinde "Herhangi bir nedenle istihdam alan! daralan ogretmenler ile gorevli 
olduklan egitim kurumlannda norm kadro esaslan yeryevesinde ogretmen nonn kadro saytSlmr 
azalmasl i.i.zerine hizmet puaru iistiinliigiine gore yapllacak degerlendirme sonueunda hizmet puam en 
az olandan ba§lamak i.i.zere nonn kadro fazlasl olarak: belirlenir. Norm kadro fazlasl olarak belirlenen 
bu ogretmenler; oneelikle gorevli olduklan yerle§im yerindeki ya da il~edeki egitim kurumlan olmak 
iizere il iyinde alanlannda norm kadro aytgl bulunan egitim kurumlarma tercihleri de dikkate almarak: 
hizmet pUant iistiinliigune gore atantrlar." 

Aym yonetmeligin 4115. maddesinde de" Bu madde kapsammda il iyinde yapdan atamalarla 
fazlahgm giderilememesi durumunda valiliklerce fazlahgtn giderilmesine yonelik il i~inde yapllacak 
yer degi§tirmeler, zamana bagh Olmakslztn (Degi§ik: 21107/2012 ~ 28360 RG)......... en gey mart ayl 

sonuna kadar tamamlanmasl gerekmektedir. Bu §ekilde yapllacak: yer degi§tirmeler, duyurusu yapdan 
egitim kurumlanna ogretmenlerin tercihleri de dikkate almarak hizmet puam iistiinliigiine gore yapJllr. 
Fazla konumdaki ogretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak: iizere ba§vuruda bulunmayanlann 
gorev yerleri, il iyinde valiliklerce isteklerine baktlmakslZlD belirlenir."denilmektedir. 

Buna gore; il~eniz dahilindeki okul ve kurumlarda gorev yapan ve en son Bakanltk onayl 
norm kadro tespit yizelgesine gore norm kadro fazlast durumunda buJunan ogretmenlerin 
atamalannm sis tern iizerinden saghkh bir ~ekilde yapIlabilmesi iyin okullkurum rniidiirliiklerinee 
norm kadro fazlasl ogretmenler ile ilgili bilgi giri§lerinin miidiirliigiimiiz 
http://adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx internet adresinden 05~08/03/2014 tarihleri arastnda 
yaptlmasl gerekmektedir. Norm kadro fazlast ogretmenlerin belirlenerek bilgi gm§tnm 
yaptlmastndan ve eksik bilgilbelge ile yapdan ba§vuru i§ ve i§lemlerinden okul miidiirliikleri ile ilye 
milli egitim miidiirliikleri sorumlu olacakttr. 

iIimiz dahilindeki egitim kurumlannm ogretmen ihtiyaylan MEBBis kontenjan modiiliinden 
belirlenerek 12-18/03/2014 tarihleri arasmdaogretmenlerin tercihlerine a911aeakilr. 

Ba~vuruda bulunan ogretmenlerin tercihleri dogrultusunda hizmet puant iistUnliigune gore 
srramatik yalt;;tmlarak atamalan yaptlacakitr. 

Norm kadro fazlasl ogretmenlerden, ba§vuruda bulunmayan veya tercihlerine atanamayan 
ogretmenlerin ise bulunduklan yerle;;im yeri (Biiyiik$ehir veya ilye iyi) iyinde re' sen atamalar 

Bu beige, 5070 sayth Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenJi elektronik imza He irnzalannlllltlr 
Evrak teyidihttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7c7c-bObd-3ca2-8ff3-0efc kodu ile yaptlabilir. 

Miicahitler Bulv. Yeni Valilik SeyhanlADANA Ayrmuh bilgi iyin: Alper BENLi Memur 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0322)458 8371 (1306) 
e-posta: insankaynaklariO l@meb.gov.tr Faks: (0 322)4588392 

www.meb.gov.tr
http://adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx


yapllacakt:rr . 
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ADANA V ALlLIGI 


it Mini Egitim Miidiirliigii 


Ba.:;VUfU i$ ve i~lemleri ilgi (a) ve (b) yonetmelik hi.ik:iimlerine gore yiiriitiilecek ve okullkurum 
miidiirIiiklerince ogretmenlerin ba~vurularma ait gerekli bilgi ve belgeler (hizmet belgesi, hizmet 
puan kartl, norm kadro faziasl olduguna dair Ek-3 9izeigesi vb.) titizlikle incelenerek uygun 
olantar sistem iizerinden onaylandtktan sonra 9tktl almarak, bir omegi gerekli bilgi vc belgeler ile 
birlikte incelenip onaylanmak iizere ilye ve il rnilli egitim miidiiritikierine de gonderilmesi 
gerekmektedir. 

Bl1l'vurular 12-18/03/2014 tarihleri arasmda http://adana.meb.gov.tr/adabis/index.aspx 
internet adresinden yapllacak olup norm kadro fazlasl ogretmenlere imza kaqnlIgmda duyurunun 
yapIImasl gerekmektedir. 

B ilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Hiiseyin A vni COS 


Vali 


Not: 

1. Ogretmenlerin hizmet puanlarmm hesaplanmasmda ba~rularm son giinii esas ahnarak, 

ogretmenlere hizmet puanml gosterir beIge ile norm kadro fazlasl oldugu imza karjnhgmda teblig 

edilecek ve istenildiginde gonderilmek iizere kurumda muhafaza edilecektir. 


2. Kadrosu il emrinde olup atamasl yapllamayan ve ilgelere ge9ici gorevlendirmesi yapdan ihtiya9 

fazlasl olan ogretmenierin ba~larmm it milli egitim miidiirliigiinee onaylanacagmdan 

ogretmenlerin ogretmen atama biirosuna yonlendirilmesi gerekmektedir. 


3.0gretmenler ba~vurularmm onaylarup onaylanmadlgmt veya reddedildigini sistemden takip 

edecekler ve varsa eksiklikleri siiresi i9inde diizelttirip yeniden ba~vuru yapabileceklerdir. 


4. Milli Egitim Bakanb&ina Bagh Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine; ilgili mevzuata gore 

smavla atanan ogretmenler tercibte bulunabilirler. 


5.ilgi (a) yonetme1igin 40. maddesine gore (soru~turma sonueu ) atamasl yapdan ogretmenlerin 

ba~vurularmda yonetmelik htikiimlerine dikkat edilmesi. 


6. Zorunlu 9ahj)ma yiikiimliiliigune tabi olup zorunlu hizmet bOlgesinde gorev yapan ogretmenler, 

zorunlu 9ab~ma ytikiimliiliigii ongoriilmeyen hizmet alanlanndaki egitim kurumlanna atanmak i9in 

ba~vuruda bulunamazlar. 


7. Norm kadro fazlasl olarak belirlenen ogretmenler; oncelikle gorcvli olduklan yerle~im yerindeki ya 

da ilgedelci egitim kurumlarmt tercih edeeekler. 


8. Aday ogretmenlernorm kadro fazlasl olarak sisteme girilmeyecektir. 


9. Norm Kadro fazlaslogretmen1erden atamasl yaptlanlann atamalan iptal edilmeyecektir. 


DAGITIM: 
15 Ilye KaymakamlIglna 
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