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Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/07/2016 tarih ve 8122604 sayılı
"2016 Yılı Görev Süresi Dolan Yöneticilerin İsteğe Bağlı Öğretmen Olarak Atama
Duyurusu" konulu yazıları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
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Dağıtım:
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Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 413 ıo 56
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Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzaJamnıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 4324-938S-34f6-8bf2-4Sa8 kodu ile teyit edilebilir.



T.C.
HAT AY vALİLİGİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :73943645-903.02-E.8122604
Konu: 2016 Yılı Görev Süresi Dolan

Yöneticilerin İsteğe Bağlı Öğretmen
Olarak Atama Duyurusu

29.07.2016

.................. KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 06/10/2015 tarih ve 29494 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik.

b) 21/06/2016 tarih ve 6855551 sayılı Valilik Onayı

İlgi (a) Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar"
başlıklı 3i.maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde Yöneticilik görevinin "Gôrevlendirildikleri
tarihe göre dört yıllık hizmet süresinin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört
yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin
dolduğu tarihi takip eden dersyılının bittiği tarihten itibaren sona erer." denilmektedir.

Aynı maddenin 2.fıkrasında ise: "Yöneticilikleribu maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentlerine göre sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm
kadro olması ve istemelerihalinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleride dikkate
alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarınaöğretmen olarak atanır."denilmektedir.

Bu nedenle ilimizde 17 Haziran 2016 tarihi itibarı ile bu durumda olan yöneticilerimiz
bakımından ilgi (b) onay ile resen öğretmen olarak atama ve ayrıldığı yöneticilik unvanı ile
yeniden görevlendirme işlemleri yapılmıştır.

İlçenize bağlı eğitim kurumlarında bu durumda olan yöneticilere yönelik isteğe bağlı
öğretmen olarak atama işlemi gerçekleştirilecektir. Atama işleminde aşağıdaki hususlara
dikkat edilecektir:

1. Bu başvuru hakkı sadece ilgi (b) onay ile ataması yapılanlar için tanınmıştır.
2.Başvuru işlemi ekli takvim doğrultusunda ve ilan edilen münhal kadrolar ıçın

yapılacaktır. Münhal kadro listesi 1 Ağustos 2016 tarihinde ..www.hatay.meb.gov.tr ..
adresinden yayınlanacaktır.Münhal kadrolarda değişiklik olması halinde güncelleme
yapılacaktır.

3. İlgililere ekli form doğrultusunda lOtercih hakkı verilecek, atama işlemi tercih ve
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşit olması halinde ise hizmet
süresine bakılacaktır. Başvuru formuna hizmet cetveli eklenerek hizmet cetveline başvuru
sahibi tarafından "Bilgilerimde herhangi bir hata yoktur." ibaresi yazılıp İmzalanacaktır.

4. İlgi (b) onay doğrultusunda ataması yapılanlardan halen atama alanı itibarı ile eğitim
kurumu normunun içinde olanlar atama isteğinde bulunmayabilecektir. İlgili bu durumunu
ekli formda uygun yeri işaretleyerek belirtecektir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile iınzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2066-3d07-3446-8fSd-96ec kodu ile teyit edilebilir.



5. İlgi (b) onay ile ataması yapılanlardan 2016 müdür olarak görevlendirme başvurusu
olanlar da başvuru yapacak, ancak bu durumda olanların müdür olarak görevlendirme işlemi
yapılması halinde bu yazı doğrultusunda öğretmen olarak atama başvurusu dikkate
alınmayacaktır.

6. İlgi (b) onay ile norm fazlası olarak ataması resen yapılanlardan başvuruda
bulunmayanlar , kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisinde alanında ihtiyaç olması
halinde bu eğitim kurumlarından birine atama işlemi resen yapılacaktır.

7. Atama işleminde MEBBİs modülündeki bilgiler dikkate alınacağından başvuru
sahipleri bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaktır.

Yazımızın ilgililere imza karşılığında duyurulması ve ekli takvim doğrultusunda
başvuru belgelerinin ilçeniz tarafından müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EKLER: 1- Başvuru Formu
2 -Takvim

DAGITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bu evrakgüvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 2066-3d07-3446-8fSd-96ec kodu ile teyit edilebilir.



TAKViM

DUYURU 29 TEMMUZ 2016

BAŞVURULARıN ALINMASI 01-05 AGUSTOS 2016

BAŞVURULARıN iL MiLLi EGiTiM
MÜDÜRLÜGÜNE TESliM EDiLMESi 08 AGUSTOS 2016

BAŞVURULARıN DEGERLENDiRiLMESi 09-10 AG USTOS 2016

ATAMA iŞLEMi VE SONUÇLARıN VALiliK ONAYıNDAN SONRA
DUYURULMASı



...... (OkullKurum Adı)

Hizmet
Puanı

Okullkurumda görev yapmaktayım. 17 Haziran 2016 tarihi itibari ile
yöneticilik görevim sona ermiştir. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21.06.2016 tarih ve 6855551 sayılı onayı
doğrultusunda resen öğretmen olarak atandım. İlimiz genelinde münhal olarak duyurusu yapılan
okullkurumlardan aşağıdaki yapmış olduğum tercihlerime uygun görülmesi halinde öğretmen olarak atanmak
istiyorum

Arz ederim.

.. ./08/2016
(imza)

(Adı- Soyadı)
(T.C.No)

D Halen kadromun bulunduğu okulda atama alanım itibari ile normun içinde olduğum için atanmak
İstemiyorum.

108/2016

OkullKurum Onayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Onayı

EKLER:
1) MEBBİS'ten alınmış hizmet puan kartı
2) Hizmet Cetveli (İmzalı ve bilgilerim doğrudur yazılı)

Sıra No İLQESİ KurumKodu Öğretmen Olarak Atanmak İstediğim OkullKurumlar
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