2016 YILI ARALIK AYI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMA DUYURUSU
Bu duyuru; Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN TESPİT EDİLMESİ :
- Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitinde öncelikli olarak;
1- Yöneticilik görevi sona eren idarecilerden öğretmen olarak bulundukları kuruma
norm açığı olmaksızın atananlar norm kadro fazlası olarak değerlendirileceklerdir.
2- Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim
kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm
kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki
hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak
belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü (16 Aralık
2016) esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; görevli oldukları yerleşim
yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğüne göre atanacaklar.
GENEL AÇIKLAMALAR :
Norm kadro fazlası öğretmenlerin takvimde belirtilen tarihlerde başvuruları alınacak olup,
tercihte bulunanlara en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı
hesabında 16/12/2016 tarihi esas alınacaktır.
Başvuru işlemleri için;
1. Öğretmenlerin yerleşim yerindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet
puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. Başvuruda tercihte bulunmayan ve
bulunup atanamayan norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yeri
içerisinde res´en atamaları yapılacaktır.
2. Zorunlu hizmetini yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet
alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
3. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere gerekli tebligatın yapılması sağlanacak
olup; sorumluluk okul/kurum müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde olacaktır.
4. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere tebligatın yapıldığına dair tebellüğ
belgesi ve branş bazında norm fazlası olan öğretmenlerin 16/12/2016 esas alınarak
hesaplanan hizmet puanlarını gösterir form dilekçe ilgili takvim çerçevesinde okul
/kurumlarca Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ise Müdürlüğümüz
İnsan Kaynakları Öğretmen Atama Şubesine 21/12/2016 tarihine kadar elden teslim
edilecektir.
5. Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenlerde başvuru yapabileceklerdir.
6. Kadrosu İl ve İlçe MEM´de bulunan öğretmenlerimiz ekte bulunan başvuru formunu İl ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
7. Atamalar 30 Aralık 2016 tarihinde yapılacaktır.
8. Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına bu atama süresi içinde yargı kararı, soruşturma,
atama iptal, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda atama
yapılmayacaktır.
9.Norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerimiz, başvurularını kadrosunun bulunduğu
Okul/Kurum Müdürlüklerine 13/12/2016-16/12/2016 tarihleri arasında form dilekçe ile
yapacaklardır. (Okul kapatılması nedeniyle başka okullarda görevlendirilen öğretmenler
başvurularını İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapacaklardır.)
10. İl içerisinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha
önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde
bulunamayacaktır.

11. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.
12.Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda
bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
13. Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal
edilecek olup ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.
14. Duyuru ve başvuru süresi içinde duyurumuzdaki eksik bilgi nedeniyle değişiklik yapılması
ya da ihtiyaç olan okullara ait listelerde sistemden kaynaklı hatalı girişler yapılması nedeniyle
güncelleme
yapılabileceği
göz
önünde
bulundurularak
Müdürlüğümüzün
http://sakarya.meb.gov.tr/ adresindeki "Duyurular" bölümü öğretmenler, okul müdürlükleri ile
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince takip edilecektir.
15.Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas
alınacaktır.
BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER
Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde;
1- Başvurular sadece Müdürlüğümüzce yayınlanan Başvuru Formunun doldurulması ile
yapılacaktır.
2- Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne teslim edilerek okul/kurum müdürlüğünce onaylanacaktır.
3- Eğitim kurumu müdürlüğü, form dilekçeyi onayladıktan (imza-kaşe-mühür) sonra İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1- Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,
2- Gerekli şartları taşımadan,
3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
4- Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,
5- Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,
6- Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,
7- Başvuru formunun usulüne uygun tanzim edilmemesi halinde başvurular geçersiz
sayılacaktır.

