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Konu: Norm Kadro Fazlasr

O[retmenlerin Atamalan.

ilqE uir-r-i EGiTiM vruounr-uctNp

ilgi a) MEB O[retmenlerin Atama ve Yer Defiiqtirme Y6netmeli[i.
b) 10/l ll20l4 tarih ve 5178436 sayfiyazrmrz.
c) MEB ihtiyag Fazlasr O[retmenler konulu 20l4122 sayrh Genelge.

ilimiz okul ve kurumlannda norm kadro fazlasr durumunda bulunan o[retmenlerin ilgi
(b) Ydnetmeli[in 41. Maddesi ile ilgi (c) Genelge hiikiimleri gerefiince, branglannda norm
kadro agr[r bulunan okullara atanmak iizere baqvuruda bulunanlann tercihleri de dikkate
altnarak hizmet puanr iistiinliifitine gore, bu <i[retmenlerden her hangi bir okula atanmak
iizere baqvuruda bulunmayanlann ise gorev yerlerinin il iginde resen belirleneceli ilgi (a)
ya mn ile duyurulmug ve baqvurusunda bulunanlarrn atamalan yaprlmrgtrr.

ilimiz okul ve kurumlannda halen norm kadro fazlasr durumunda bulunan, il-ilqe milli
egitim miidiirliikleri emrinde bulunan ve ydneticilik grirev siiresi uzatimayan d[retmenlerin
ilgi Yrinetmelifiin 41. Maddesi gerefince alanlannda ihtiyag buluna okullara atamalarr
yaprlacaktrr. Bu durumda bulunan rifiretmenlerin atamaslna esas olmak izere
http://kocaeli.meb.gov.tr internet adresinde yayrnlanacak olan "elektronik bagvuru ve tercih
formunu" doldurarak alanlannda ihtiyag bulunan yirmi be$ okul tercihinde
bulunabileceklerdir. Atamalar norm kadro ve hizmet puanr i.istiinliifiii esasrna g<ire yaprlacak
olup tercihlerine atanamayanlann il genelinde bog bulunan her hangi bir okula resen
atamalarr yaprlacaktrr.

ilimiz genelinde branglara g<ire bo$ kadrolar ile elektronik ortamda yaprlacak
bagvurulara iligkin agrklamalar miidiirli.i$imiiz web sitesinde yayrnlanacaktrr. Norm kadro
fazlasr durumu kendisine tebli[ edilen d[retmenlerden elektronik bagvuru formunu
d o I durm ayanlar resen atanmak tizere Mtidiirlii$.im iize bi ld iri lec ekti r.

Baqvuruda bulunan o[retmenlerin norm kadro fazlasr durumuna ve atamasrna esas
olacak olan hizmet puant ve e$ durumu bilgilerinin titizlikle incelenerek onaylanmasr
gerekmektedir.
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KocAELi valiliGi

fu vrnu E[itim Miidiirtiigi
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Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendfd4-0ed4-3873-8251-4laf todu ile teyit edilebilir



Bilgilerinizi ve ilgenizde ihtiyag fazlast durumunda bulunan d[retmenlere imza
karqrhfirnda duyurularak bagvuru yapmalannrn safilanmasrnr, bagvuruda bulunan
d[retmenlere ait elektronik baqvuru formlannrn agafirda belirtilen iq takvimi do[rultusunda
herhangi bir aksakh[a meydan verilmeden Miidtirliigimiiz insan Kaynaklan gubesine
gdnderilmesini dnemle rica ederim.

Fehmi Rasim QELiK
it uitti Efitim Mtidiirii

EKLER :

I - Bagvuru Bilgilendirme Yazrsr (1 Adet)

DAGITIM:
GereIi
Tiim ilge Milli E[itim Miidtirliikleri

ig rarviui

Elektronik Ortamda Baqvurular 27 I 0 I /20 I 5 -02 I 02 I 20 | 5
B aqvurulann i I ge Mi lli Egitim Mtidtirliiklerince kontroiii

ve onaylanmasr ile Bagvuruda bulunmayanlann resen
atanmalan igin bildirilmesi.

03 / 02 I 20 t 5 -0 4 / 03 /20 1 s

il Milli E[itim Miidiirltigi tarafindan bagvurulann
kontrolii, onaylanmasr ve atamalann yaprlmasr ve ilanr

05 / 02 120 I 5 -06 I 02 I 20 I 5

Tebligat ve Aynhg Baglayrq iglemleri 09 / 02 I 20 I 5 tarihinden itibaren

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrStrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendfd4-0ed 4-3873-8251-41 af toOu ile teyit edilebilir.
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NoRM KADRo FAZLASI 0cnrrurrulEniru

EITTTNOTiT ORTAMDA BASVURU ADIMLARIVE OirrRT rOiIrCrr HUSUSLAR

Ofretmenler http://kocaeli.meb.gov.tr adresinde yayrnlanacak olan "Norm Kadro Fazlasr

Elektronik Bagvuru Formunu" oldurup onayladrktan sonra yaztctdan rapor (Bagvuru Formu)
grktrst alacaktrr. (Formun doldurulmasr veya kullanrlmasr ile ilgili agrklama form ekranr
[izerindeki "Bagvuru gartla rr ve Agrklama la/' krsm rnda verilecektir.)

Ofretmenler bagvuru formu grkttsrnda belirtilen alanr imzaladrktan sonra, ba5vuru formunu
okul/kurum m[]diirtlne teslim edeceklerdir. (Yarryrl tatili nedeniyle il drgrnda bulunan
ofiretmenler imzalt Bagvuru Formunu Faks veya mail yoluyla kurum mUdiirli.ifiiine iletecek ve
goreve baSladrfrnda Bagvuru Formunun ashnr okul/kurum mi]di.lrliifiiine teslim edecektir. )

Okul kurum mi.idUrltiflti (Mi.idtirti veya Yoneticisi) ofiretmenlerin yaptr[r ba5vurunun ve
ba5vuru bilgilerinin dofrrulu!unu tasdik edip Bagvuru Formunda kendine ayrrlan alanr
imzalayrp mi.lhi.lrledikten sonra Bagvurunun onaylanmasr igin Bagvuru Formunu, bagvuru
tarihinin son gi.inti mesai saati bitimine kadar baflr bulundufu ilge milli e[itim mtidi.irllifi.ine
teslim edecektir.

ilge milli efitim mi]dtirli.ikleri 6!retmenlerin bagvurularrnrn dofirulu!unu kontrol edip
elektronik ortamda kendilerine ayrrlan alanlarr da (Hizmet puant, gorev s[iresi, inceleme
soru$turma ve gorev durumu alanlannr) doldurduktan sonra Ba5vuru formunu elektronik
ortamda onaylayrp gtktrstnt aldrktan sonra okul/kurum mlid[irli.i[i.inden gelen form ile
birlegtirip il milli efiitim mlidUrli.ifltine 96nderecektir.


