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BURSA VALİLİĞİ

İl Millî EğitimMüdürlüğü

Sayı:20697792-903.02-E.12375550 02.12.2015
Konu : Norm FazlasıÖğretmenler

..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Milli Eğitim BakanlığıÖğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
İlimiz dahilindeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden okul/kurum kapatılması veya

norm kadro sayısının azalması gibi nedenlerle norm kadro fazlası duruma düşenlerin öğretmen
ihtiyacı olan eğitim kurumlarına ilgi (a) yönetmeliğin 53. maddesi kapsamında atamaları yapılmak
üzere başvuruları alınacaktır.

İlgi (a) yönetmeliğin 53. maddesinin 3. bendine göre norm kadro fazlası durumunda olanlar
kadrosunun bulunduğu ilçe içinde değerlendirileceğinden tercihlerini kendi ilçelerindeki ihtiyaç
bulunan eğitim kurumu olacak şekilde yapacaklardır. Tercihlerini diğer ilçelerdeki öğretmen ihtiyacı
bulunan kurumlara yapanların dilekçeleri dikkate alınmayacak olup, norm fazlası durumunda olan
öğretmenlerin başvuruları aynı ilçe içinde değerlendirildikten sonra ikinci bir duyuru ile il genelindeki
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları tercihe sunulacaktır. Buna göre;

Ekte gönderilen matbu dilekçelere ilçe onayı yapılacaktır,1-
Norm fazlası durumunda olmayan öğretmenlerin dilekçeleri dikkate alınmayacaktır,2-
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde bulunan tüm öğretmenlerin başvuru yapmaları

gerekmektedir.
3-

Öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumları ve dilekçe örneği bursa.meb.gov.tr adresinde
yayınlanmıştır.

4-

İlçeniz eğitim Kurumlarında görevli norm kadro fazlası öğretmenlere fazla olduklarına dair
tebligat işlemlerinin yapılarak, bu yazımızın norm kadro fazlası durumunda olan tüm öğretmenlere
imza karşılığı duyurulmasını ve atanma talebinde bulunanların dilekçelerinin 02/12/2015-08/12/2015
tarihleri arasında alınarak 08/12/2015 tarihine göre hesaplanmış MEBBİS hizmet puan kartları ile
birlikte en geç 09/12/2015 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Öğretmen Atama Yer
Değiştirme Şubesinde olacak şekilde elden gönderilmesini rica ederim.

Veli SARIKAYA
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1-İhtiyaç Listesi (bursa.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.)
2-Dilekçe Örn. (bursa.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.)
DAĞITIM :
17 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


