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Sayı : 10417 l97 1903.02l7l66l 5

Konu: Norm Kadro Fazlası
ÖğretmenlerinAtamaları
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Ayrıntılı bilgi için Feride CEYLAN
Faks: (0 442)3l7 l3 88

c-posta: 25palandökcn@mcb.gov.tr

ııününı-üĞüNp
PALANDÖKEN

iİgi : ilMilli Eğitim Müdürlüğünün 21l0:l12,015 ta?ih ve 693608 sayılı yazıları.

Okulunuzdaki kadrolu öğretmenlerden çeşitli nedenlerden dolayı norm kadro fazlası
durumunda bulunan öğretmenIerin yer değiştirme işlemlerinin yapılmasını ihtiyaç duyutduğu
konu ile ilgili İl Villi Eğitim müdürlüğünün ilgi yazıları ile ekindeki çalışma takvimi,
kılavuz, liste, norTn kadro fazlası yönetibi ve öğretmenlere ait form dilekçe ekte
gönderilmiştir.

Bilgilerinizi norm kadro fazlası yönetici ve öğretmenlere yazı ve ekindeki kılavuzun
tebliğ edilmesi ve çalışma takviminde belirtilen tarihte örnek form dilekçenin ilgililer
tarafından doldurularak üst yazı ile birlikte müdürlüğümüze gönderilmesini konu ile alakalı
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Orhan ÖzpN
Müdür a.

Şube Müdürü

F.K:

l-Yazı ( lad)

2- Kılavuz(4 sayf-a)

3- ÇalışmaTak(l ad)

5- |'orm Dil (Yönetici için)
6- llorm Dilekçe ( Öğretmen için)

NOT : Norm Kadro Fazlası Öğrt /Yönetecilerin
Dilekçelerinin 23 l0l l20l5 tarihine kadar
Müdü rlüğümüze gönderilmesi.

M. Solakzade Mah. M imar Sinan Cad. Palandöken/Erzurum
Tel: (0 442)3l7 ll 2l Dahili:l24
Elektronik Ağ: rvww.palandöken meb.gov,tr

Bu evrak güvenli e]ektroıı jk iııza ile iıırzalaııınıştır. l-ıttl,ı://evraksorgtı.ııeb.eqv.tr adrcsinden l cOa-ffl 5-3a5d-862d-35c9 l<odu ite teyit edılebılir
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Sayı : 4157 136§1903.021693608

Konu,: Norm Kadro Fazlası
Öğretmenlerin Atamaları.

21l0|l20l5

KAYMAKAMLIĞlNA
( llçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

Ilgi : a) Milli Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atamave Yer değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli ğgiti, BakanlığınaBağlı Okul ve KurumlarınYönetici ve ÖğretmenlerininNorm
. Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. _

c) Milüi Psiti, Bakanlığına Bağlı Fen İ,iseleri ve SosyalBilimler Liselerinin Öğretmenleri
ile Güzel Sanatlar ve Spor'Liselerinİn Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim' 
Öğretmenlerinin Seçimi,ve Atamalarına Dair Yönetmelik.

d) Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kuru]unun 2010212014 tarih ve 9 sayıh Kararı.
ı

İlimiz genelinde eğitim öğretimin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve
Bakanlığımızca|limize yapılacak atamalara esasolmak üzere İlgi (a), (b), (c) yönetmelik ile ilgi
(d) karar esasları doğrultusunda kadrosunuri bulunduğu okulda çeşitli nedenlerden dolayı norm
kadro faz|ag durumunda bulunan öğretmenl.erin yer değiştiıme işlemlerinin yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

Bu kapsamda; İlimiz geneli'nde yapılacak olan noım kadro fazlası öğretmenlerin atamaları
y azımv ekinde gönderi len kı lavuz esasları doğrultusunda yapı lacaktır.

Bilgilerinizi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.

Haktan GÖKçEKUvU
Vali a.

vali yardımcısı

.ı.:

İü,.
EKüER :

Kılavuz ( 4 Adet ); Dilekçe ( 2 Adet ),
Liste ( 1 Adet ), Çalışma Takvimi ( l Adet ) .

DAĞIT|M :

20 İlçe Kaymakamlığına.

'ı,

Yönetiın CaddcsiValilik Binası kat 4 Yakutiye./ERZURUM
I] lektronik Ağ :htıp://erzurum. meb.gov.tr.
c-posta: atama25'dmcb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: l{ikmet KORKMAZ Şef
'I'el: (4,12) 2344800
Faks: (442) 235|032

Bu eı,rak güıcnli e|ektroı-ıik iııza ilc iıızalannııştır. http://evraksorgu,mob.gov,tr adresindeıı9Oed-O0e0-3fff-88aa-daC3 l<odu ile tel,ıt edilebilir
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2ol4-2oL5 NoRM FAzLAsl ÖĞ RETM EN LERİ N YER DEĞ iŞTi RM E/çALIŞMA TAKVi M i

Not:Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin başvuru ve atarriİİ.sü,reci için hazırlanan çalışma takviminde belirtilen tarihler
il Mllli Eğitim Müdürlüğünce duyurusu yapılmak kayd1 ılq'degiştirilebillr.

A"

ı.
a

,i,,

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih
Duyuru Yapılması ve münhal kadroların http://erzurum.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi 22.0I.2or5
Okul/Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Norm fazlası öğretmenlerin ve kılavuzda belirtilen hükümlere tabi
yöneticilere gerekli tebliğ ve tebellüğ işleminin yapılarak tercih dilekçelerin alınıp ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderilmesi.

23.01,2015

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince dilekçelerin incelenerek başvuru hakkına salılp y<ınetici7ogretrrıenlerın olekçelerinin
onaylanarak, Ek-]. formun işIenip üst yazı ile birlikte elden il MiIli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi. 26-27/oI/2oI5

il Milli Eğitim Müdürlüğünce belge incelenmesi, atamaların yapılması ve kararnamelerin gonoeriırr,esi
30.01.2015

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih
Birinci aşamada tercihine atanamayan öğretmenlerin dilekçelerinin
a|ınması, başvuruda bulunmayan öğretmenlerin ise Yönetmeliğin 41/5
maddesi gereğince Res'en atamaların yapılması iJe ilgili çalışmaların
başlatılacağının tebliğ edilmesİ ve dilekçelerinin alınarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi / 2.aşama
münhal kadroların ilan edilmesi

03-04/02/2015

llçe MilIi Eğitim Müdüllüğünce yazı, dilekçe ve belgelerin kontrol
edilerek il MIlli Eğitim Müdür|üğüne gönderilmesi 05-06/02/2015

\tamaların yapılması ve kararnamelerin gönderiImesi 09-1,0/02/2015

\taması yapılan tüm öğretmenlerin ayrılış ve başlayış işlemlerini yapmaları 2.DÖNEM BAŞLANGlcl
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NoRM KADRo FAzLAsl ÖĞnrrıvrıvLERiN
iı içivın DEĞlşTiRME |şLEMLERiNDE

DiKKAT EDiLMEsi pEREKEN HususLAR
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' GENEL AçıKLAMALAR/KıLAVUZ
İllmiz geneli Norm Kadro fazlası öğretmenlerin atamaları aşağıda belirtilen esaslar

doğrultusunda yapılacaktır.

1- Norm Kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4]". Maddesi gereğince yapılacak o|up, Herhangi bir necJenle
istihdam alanı daraian öğretmenler ile görevli oldukiarı eğitim kuruıılarında norm kadro esasları
ÇerÇevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak değerlendirrne sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası
olarak belirİenir. Norm kadro faziası olara|< belİrlenen bu öğretmenler; öncelikie görevli oldukları
yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kı.ırıın,ıla?ı oimak üzere ii içinde alanlarında norm kadro açığı
bulunan eğitim kurumlarına tercihleride dikkate alınaral< hizrnet puanı üsiünlüğüne göre atanırlar.

2 - Öğretmenlerin Hizmet puanının hesaplanmasında, başvuruların son günü esas alınacaktır.
3 - Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminc|e belirtilen süreler içerisinde dilekçe ile
ya pılaca ktır.

4 - Başvuiu işlemleri iki aşamalı olarak yapılacak olup;
a-Birinci Aşamada; Öğretmenler öncelik|e kadrosunun bulunduğu i|çe içerisindeki il Milli Eğitim
Müdürlüğünce münhal ilan edilen eğitim kurumlarına atanmak üzerg dilekçe vereceklerdir.
b-İkinci Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan

öğretmenler, öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçede münhal durumda bulunan ( İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce ikinci aşama tercih işlemleri için tekrar münhal liste ilan edilecektir.) eğitim
kurumlarına atanmak için dilekçe vereceklerdir, kendi kadrosunun bulunduğu ilçede ihtiyaç
bulunmuyorsa İl genelinde münhal bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere dilekçe
vereceklerdir. Bu aşamada da dilekçe vermeyen veya tercihlerine atan)mayan öğretmenlerin
atamaları Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin 41,/5

maddesi gereğince Res'en yapı|acaktır.

5- Zorunlu Hizmeti yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir.

6-a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlıGüzel Sanatlar Lisesinin Müzik ve Görsel Sanatlar/ Resim branşları
ve Spor Lise|erinin Beden Eğitimi branşına ilgili mevzuatı gereği uygulama sınavı ile atama
yapıldığııldan, bu okulların yukarıda belirtilen branşlarına ancak aynı türdeki eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmenler ( uygulama sınav sonucu atanmış ) tercihte bulunabileceklerdir. Norm
Kadro Fazlası öğretmenler bahse konu okulların diğer branşlarınıtercih edebileceklerdir.

b) Fen ve Sosyal Bilimler Liselerindeki münhal kadrolara yazılı sınav veya ilgili mevzuatına göre

atanan ve halen bu kurumlarda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenler başvuruda
bulu na bileceklerd ir.

7- Norrn. kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede vbya istekte bulunduğu ilçede alanında kontenjan
bulunmayan öğretmenler, Res'en atamaları da yapılamadığı takdirde kendi kurumlarında görev
yapmayö devam edeceklerdir.
8- Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen
öğretmenler, 3 yıl geçmedikçe;

a- Aynı ilçe içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna,
b-İl. lçinde. görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atama talebinde

bulunamayacaklar.

9 - Norm Kadro Fazlası öğretmenler Ek-3' te sunu|an dilekçeyi işleyerek Okul/Kurum Müdürlüğüne
teslim eJqcektir. Başvuruda bulunan Öğretmenlerin müracaatları/dilekçeleri kadrosunun bulunduğu
Okul/kurum Müdürlüğünce kontrol edilip onaylandıktan sonra, İlçe villi Eğitim Müdürlüğüne
göndereceklerdir. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli kontrolleri yaparak bilgilerin
doğruluğunu onayladıktan sonra, yazırıtıİ doğrultusunda Ek-1 çizelge doldurularak üst yazı i|e elden

çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında İl vıilli Eğitim Müdürlüğüne teslim edileceklerdir.



10- Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya mevzuat
değiŞikliği olması durumundd, norm faz|ası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri ile ilgili çalışmalar
iptal edilebilir veya ertelenebilir.

]-1- Norm kadro fazlası öğretmenler kendilerine ait bilgilerin (zorunlu hizmet bilgileri, kimlik bilgileri,
hizmet Puanı, Bakanlık atama alanı, geçici görevlendirme kaydıve norm kadro fazlası olup olmadığına
iliŞkin) bilgilerini kontrol ederek, yanlışlık varsa dilekçe ile kadrosunun bulunduğu okul/kurum
müdürlüğüne müracaat ederek belgeye dayalı olarak düzeltilmesi talebinde bulunacaktır.
Öğretmenin yukarıda belirtilen özlük bilgilerindeki eksikliklerden dolayı meydana gelecek aksaklıktan
öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen
sorumludur.
12-Öğretmenlerin çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde Ek-3 matbu dilekçeyi tam ve eksiksiz
bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
13-Başvurularının Okul/Kurum Müdürlüklerince Yönetmelik esasları doğrultusunda kontrolleri
YaPılarak başvuruların son günü itibariyle hizmet puanı sıralamasını norm kadro fazlası durumunda
bulunan her bir öğretmen için kontroI ederek onay işlemini yapacaklardır.
Ia - Okul/Kurum Müdürlükleri Yönetmelik esasları doğrultusunda norm kadro fazlası olarak
belirlenen öğretmenlere norm kadro fazlası olduğunu imza karşılığı ( diğer eğitim kurumlarında
görevli bulunan öğretmenler dahil ) tebliğ edecektir.
].5 - Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruların son günü itibariyle hizmet puanları hesaplanarak
3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek olan tebellüğ belgesini öğretmene tebliğ ettikten sonra bir nüsha
öğretmende, bir nüsha okul/kurumda ve bir nüshasını da başvuru dilekçesi ile birlikte
Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İlçe Milli Eğltim Müdürlüğüne gönderilecektir.
16 - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul/Kurum müdürlükleri tarafından gönderilen ve norm fazlası
olarak belirlenen ve yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin bilgilerinin kontrol edilmesi,
varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi, özlük bilgilerinin kontrol edilerek Bakanlığımız MEBBİS
modülünden gerekli eksikliklerin giderilmesini sağlayacaklardır.
17 - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuruları incelemek ve
uygun başvuru dilekçelerini onaylayarak EK-1 çizelgeye işleyip, dilekçe ve Kaymakamlık uygun görüşü
ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Çalışma Takviminde (Ek-4 ) belirtilen süreler içerisinde teslim
edeceklerdir.
18 - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, gerekli şartları taşımaması, bilgi ve belgelerinde eksiklik olması
nedeniyle dilekçesi kabul edilmeyen öğretmenlere bilgi verilmek üzere gerekçeleri belirtilerek kurum
müdürlüklerine iade edeceklerdir.
19- Rehberlik alanı atamaları ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığına Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yonetmeliğinin 21/4. Maddesi gereği "Bir yerleşim
merkezindeki her eğitim kurumunda en az ]. rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve
müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükmü gereğince işlem yapılacaktır.
20- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişlın
Yönetmeliğin 27. Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi gereğince; yöneticilikte çalışması gereken süreyi
tamamlayıp ve tekrar görevlendirilmesi yapılmayan tüm yöneticiler {Müdür Başyardımcılığında;
Çalışma süresi 4 yılı geçmiş ve normu düşmüş okulların Müdür Başyardımcıları da kapsam
dahilindedir.) norm kadro fazlası öğretmen olarak değerlendirilecek ve öğretmenliğe atanmak üzere
tayin talebinde bulunacaklardır. Ayrıca Müdür Başyardımcılığı normu düşen okullarda görevli Müdür
Başyardımcılarından bu görevde bulunan ve. aynı ünvanda 4 yıllık çalışma süresi dolmamış
yöneticileri 1,2/06/2OI5 tarihini beklemeksizin istemeleri halinde öğretmenliğe atanmak üzere
başvuruda bulunabileceklerdir. Aynı Yönetmeliğe göre çalışma süı"esini tamamlamayan ve yöneticilik
normunun düşmesi sonucu norm kadro fazlası durumda bulunan yöneticiler ise istemeleri halinde
öğretınen ola rak ata nma k üzere,tayin ta lebinde bu lunaca kla rd ı r.

21,- Yöneticilik görevi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine İlişlin Yönetmeliğin 27, Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi kapsamında
sonlandırılıp öğretmen olarak atanacaklar ve 28. Maddesinin 1,. Fıkrası gereğince yöneticilik
görevinden ayrılmak isteyenler; kadrolarının bulunduğu okula (münhal kadro oIması zorunlu)
öğretmen olarak atanmak istemeleri halinde puan üstünlüğüne bakılmaksızın atamaları
gerçekleştirilecektir.
22-Aylıksız izinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenler istemeleri halinde başvuruda
bulunabileceklerdir. Ancak atandıkları takdirde göreve fii|en başlayacaklardır.



23- Başvurulara ilişkin tereddütler ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce giderilecek, yukarıdaki belirtilenaÇıklamalarda Yer almaYan hususlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ögretmenıerlnin Rtama ve yer
Değiştirme yönetmeliğive ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

24- a)Norm Kadro Faz|asl öğretmenlerin atamalarına esas olmak üzere; il Milli Eğitim Müdürlüğünce
YaYımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargı kararı, soruşturma, atama iptali,bakanlık ataması vs, sebePlere bağlı olarak atama yapılması halinde bahse konu münhal ilan edilenkadrola norm fazlası öğretmen ata ması ya pılmayaca ktır.

b)Bakanlığımız Yönetici atama/görevlendirme süreci devam ettiğinden ve yukarıda belirtilennedenlere bağlıolarak (2a/a) 1. Aşama için ilan edi|en münhalliste ile 2.aşama için ilan edilen münhalliste ilan edildikleri tarihlerdeki münhal kadroları kapsayacak olup, yöneticilik görevinden/görevine
aYrılma/atanma nedenlerine bağlı olarak münhal norm kadrolarda o|uşabııeceı< aegişikliklere karşıherhangi bir hak iddia edilemeyecektir.

25- ilgili mevzuat gereğince münhal ilan edilecek norm kadrolarda herhangi bir hata tespit edilmesihalinde öncelikle iı ıviııı Eğitim Müdürlüğü insan Kaynak|arı Şubesi bilgilendirile cek (0442 23448oo_
152-120 ) ve gerekirse atama25@meb.gov,tr adresine e-posta gönderilecektir.
26- 20t4 Yılı öğretmenterin iller arası isteğe ve zorunıu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer
değiŞtirmeleri kaPsamında ( ilgıli Kılavuzun 26. Maddesı ) ; Başka nır iıe atarnası yapılıp, daha sonrabu atamasını ÇeŞitli nedenlere bağlı olarak iptal ettiren öğretmenlerden, kadrosunun bulunduğuokulda norm ihtiYacı oluŞuP ve branşında bu okula atama |apıldığından dolayı norm kadro fazlasıöğretmen oluŞması halinde, hizmet puanı en düşük olan öğretmen değil, atamasını iptal ettirenöğretmen norm kadro fazlası olarak kabul edilecek ve iıgİıioen bu doğrultuda tercih dilekçesi
a lınaca ktır.
27- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma
zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri ile sorumlu
yapılaca ktır.
28- Norm kadro Fazlası öğretmenlerin atanmalarına esas olmak üzere, bu kılavuzda hüküm
bulunmayan haIlerde ilgili mevzuat hükümleri geçerli sayılacaktır.
Not: Norm Kadro.FazlasıÖğretmenlerin Başvuru ve Atama işve işlemlerinden Çallşma Takvimi (Ek-4)
dışına çıkılmayacaktır.

takviminde belirtilen iş ve işlemleri
personeller hakkında yasal işlem

i ı- ıvı i ı-ı-i rĞ iri ıvı rvı ü oü nı-üĞ ü i ı-rrişi rvı g i ı-a iıEni

iı-aiı-i BiRlM TELEFoN E_PosTA FAKS No

lnsan Kaynakları 1
(Öğretmen Atama ve
Norm Kadro Bölümü )

0442 234 48 0o
İdariŞube Müdürü-164

İdariŞef-152
İdari Birim-120

atama25@meb.gov.tr 0442 2339605
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FORM DILEKCE ( Y CILER N ) EK-3
ADl SoYADl
TC KIMLIK NO
ATAMA ALANl
GOREV YERİ
HIZMET PUANI başvuru tarihi it[fuariyle
kadrosunun bulunduğu kurum
müdürlüğünce yazı lacaktır.)

öNnr

Okulunuzda/Kurumunuzda ... ..,::. braıışında yönetici
olarak görev yapmaktayım.

a) Yöneticilik görevim ' Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevleııdirilmesine İlişrin Yönetmeliğin 2'7. Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi gereğiı-ıce
sonlandırıliİığından aşağıda belirttiğim okullara öğretmen ol4rak atamamın yapılınasını istiyorum.

b) Yöneticilik görevimden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmesine İlişl<in Yönetıneliğin 28. Maddesinin l; Fıkrası gereğİnce ayrılmak istiyoruın. Aşağıda
beliıttiğim okul lara Öğretmen. o Iara,k ataınamın yap ılınasını istiyorum.

Yukarıdaki bilgiler tarafındaır doğru olarak doldurulınuştur. Aksi oıtaya çıktığında idarece yapılacak
işleınlerden doğacak hukuki sonuçlalı kabul ediyorum. ,'i

, l Imzası
;,

Yukğrıdaki bilgileri yer alan öğretmene ait bilgi ve Qelgelerin tam ve doğru olduğunu tasdik ederim...

...l ...12015

Mühür-Kaşe -İmza
Okul/Kuruın Müdürü

a .,

!:

a

,..l ...12015
Mühür-Kaşe -İmza

İlçe MilIi Eğitiın Müdürii
TBRCİHLER:



I,ORI\4 DILEKCE RETMENLER iCİN ) EK-3
ADI SOYADI
TC KiMLiK No
ATAMA ALANl
GOREV YERİ
HIZMET PUANI (başvuru tarihi itibariyle
kadrosunun bulunduğu kuİum
müdürlüğünce yazı lacaktır.)

öĞ

. . ..l ...l20l5

' Öğretmenin Adı Soyadı
i. Imzası

Yukarıdaki bilgileri yer alan öğretınene ait bilgi_ve belgelerin tam ve doğru olduğunu tasdik ederim.
I

DI

Okulunuzda/Kurumunuzda ......... ':':'.....!.... .. branşında norm kadro
fazlası olarak görev yapmaktayıın. Aşağıda belirttiğim oku'llara Öğretmenlerin Atama ve yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 41 . Maddesi gereğince atamaının yapılınası için geregini arz ederiın

Yukarıdaki bilgilertarafından doğru olarak doldurulmuşİr.. arci ortaya çıktığında idarece yapılacak
işleınlerdeıı doğacak hukuki sonuçları kabul ediyorum. '' j

...l ,. .12015

Mühür-Kaşe -İmza
Okul/Kurum Müdürü' *

TERCİHLER:

aç , ,,.l ...12015

Mühür-Kaşe-İmza
ilçe Milli Eğitim Müdürü


