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T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :92302672-903.02-E.6476766 23.06.2015
Konu : 4 Yıllık Görev Süresini Tamamlayan

Yöneticiler ve Norm Fazlası
Yöneticiler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :a)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

b)2015 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilme Kılavuzu.

İlgi Yönetmeliğin yöneticilik görevinin sona ereceği durumlar başlıklı 27. Maddesinin
1. fıkrasının (a) bendinde; "Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık sürenin dolduğu tarihin
içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması
halinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği tarihten itibaren
sona erer."denilmektedir. Aynı maddenin 2. Fıkrasında; "Yöneticilikleri bu maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında
açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle
kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç
bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır." denilmektedir. Yine aynı Yönetmeliğin
Yönetici norm kadrosunda değişiklik başlıklı 30. maddesinde (1) İlgili mevzuatında belirtilen
yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya
müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında
norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik
görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona
ermesini müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve
istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak
kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim
kurumuna öğretmen olarak atanır. (2) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı
daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise
sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro
fazlası olarak belirlenir denilmektedir.

İlgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Kılavuz ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
12/06/2015 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcıları ve norm kadro fazlası olan yöneticilerin öğretmen olarak atanmak üzere
görev yeri belirlenecektir.

Alanlar bazında norm dahilinde öğretmen ihtiyaçları, atama takvimi ve başvuru formu
http://karabuk.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır. Konuyla ilgili yapılacak olan ek
açıklamalarda aynı sitede yayınlanacağından sitenin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.
Buna göre;
1)4 yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve norm fazlası
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yöneticilerden görev yaptıkları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve
istemeleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
2)4 yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve norm fazlası
yöneticilerden , görev yaptığı eğitim kurumuna atanmak istemeyenler öncelikle görev
yaptığı ilçedeki alanları tercih etmek suretiyle İl genelinde alanlarında norm açığı bulunan
eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak üzere en fazla -10- tercihte bulunabileceklerdir.
3)Alanlarında İl genelinde norm kadro açığı bulunmayanlar, alanları ile
ilişkilendirilebilecekleri bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmak üzere en fazla -5-
tercihte bulunabileceklerdir. (Tercih ettikleri eğitim kurumunda alanlarında en az -1- norm
bulunması gerekmektedir.)
4)Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanı
hesaplanmasında başvuruların son günü olan 29/06/2015 tarihi baz alınacaktır. Alanlarında
norm açığı olması şartıyla görev yaptığı eğitim kurumunu tercih edenler hizmet puanına tabi
olmaksızın öncelikli olarak atanabileceklerdir. Aynı ilçede görev yapanların diğer ilçede
görev yapanlara göre bir önceliği bulunduğundan öncelikli olarak aynı ilçedeki görev
yapanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirilecektir.
5)Alanlarında norm açığı bulunmasına rağmen, alanları itibariyle ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarına öğretmen olarak atanmak üzere dilekçe vermeyenlerin görev yerleri
Valiliğimizce belirlenerek hizmet puanı düşük olandan başlayarak öğretmen olarak atamaları
gerçekleştirilecektir .
6)4 yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve norm fazlası
yöneticiler başvuru formu ile birlikte hizmet belgesi ve hizmet puan kartının onaylı bir
örneğini ilan edilen süre içerisinde görev yaptıkları eğitim kurumuna teslim edeceklerdir.
7)Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri gerekli belgeleri
inceleyerek süresi içerisinde DYS ortamında Müdürlüğümüze ulaşmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ali KÖSE
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Dağıtım :
5 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine).
Mrk. Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerine.


