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 T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 84900378-903.02.01-E.17688611 04.12.2020
Konu: 2020 Yılı İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası 
             Öğretmenlerin Atamaları.

DAĞITIMLIDIR

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
         b) Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
         c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
             Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 
        d) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının  20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı
        e) 01.12.2020 tarih ve 17496799sayılı yazımız.

İlimiz genelindeki İl/İlçe ve eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden Norm Kadro 
Fazlası/İhtiyaç Fazlası durumunda bulunanların atamaları ilgi (a) Yönetmeliğin 53'üncü maddesi kapsamında
istekleri de dikkate alınarak başvuruların son günü itibarıyla belirlenen hizmet puanı üstünlüğüne göre,
sözleşmeli öğretmenler için ise ilgi (b) yönetmeliğin 18’inci maddesi doğrultusunda yapılacaktır. Norm kadro
ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının listesi Müdürlüğümüz http://cankiri.meb.gov.tr internet sitesinde 
yayınlanmıştır.

İlgi (e) yazımızla okul ve kurumlarımıza bildirmiş olduğumuz norm kadro tespit çizelgeleri dikkate 
alınarak, tüm okul/kurum Müdürlüklerinin MEBBİS Norm İşlemleri   kısmından kendi okul ve kurumlarındaki
norm kadro fazlası konumunda olan öğretmenleri tespit ederek, yazımızın norm kadro fazlası öğretmenlere 
duyurulması gerekmektedir. (Kadrosu okulunuzda olup başka kurumda görevlendirme çalışanlar dahil, norm
kadro fazlası öğretmenlere duyurunun yapılmasından  okul/kurum müdürleri sorumlu olacaklardır.)

İlimiz geneli eğitim kurumlarında görev yapan norm kadro fazlası/ihtiyaç fazlası  öğretmenlerin atama 
başvuruları müdürlüğümüz http://cankiri.meb.gov.tr/norm adresinde bulunan norm fazlası öğretmen başvuru 
linkinden 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek en fazla 25 okul/kurum tercih etmek suretiyle
elektronik başvuru formları ilçe MEM/okul müdürlükleri tarafından Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmekte 
olup, görevden ayrılma/göreve başlama işlemleri 22 Ocak - 05 Şubat 2021 tarihleri arasında (Yarıyıl Tatilinde)  
yapılacaktır.

Bilgilerinizi, İlçeniz/Okulunuz/Kurumunuz norm fazlası öğretmenlerine duyurularak mağduriyete
meydan verilmemesi ve başvuru işlemlerinin ekli kılavuz doğrultusunda titizlikle yürütülmesini önemle rica 
ederim.                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Muammer ÖZTÜRK     

                                                                                                                                   İl Milli Eğitim Müdürü

Ek :
1-Kılavuz (Kasım 2020) 
2-İhtiyaç  Listesi

Dağıtım:
11 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Merkez Okul/Kurum Müdürlüklerine


