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N İGDE 

İl gi a) Milli Eğitim Bakan lı ğ ı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değ i ştirme Yönetmeliği . 

b) Milli Eğitim Bakanlı ğına Bağlı Okul ve Kuruml arın Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
Kadrolarına İli şki n Yönetmelik. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim y ılında bulundukl arı eği tim kurumunda norm kadro fazlası 1 
istihdam fazl as ı durumuna düşen öğretmen l erin , il gi (a) yönetme l iğ in 53. maddes ine göre yer 
değiştirme i ş lem l eri ile ilgili "Norm Kadro Faz l as ı 1 İ s tihd am Fazlas ı Öğretmeni erin Yer Değ i ştirme 
Kılavuzu" ile "Alanlara Göre Münhal Eğitim Kurumları Listesi" 17/ 11 /2015 tarihinde 
Müdürlüğümüze ait http ://nigde.meb.gov.tr internet adresinde yay ınl a nacaktır. Başv urular 23-27 
Kasım 20 15 tarih lerinde a lınacak olup, buna göre i lçe milli eği tim müdürlükleri ve eğit im kurumu 
müdürlük leri nce; 

1- Müdürlüğümüze ait internet sitesinde yay ınl anan k ıl avuz ve münhal kurum li stes inin, 
kadrosunun bulunduğu okulikurum tarafından norm kadro faz l a s ı durumunda olan öğretme ni ere imza 
karş ılığı tebliğ edilmes i, 

2- İ ş ve iş lem lerin k ıl avuzda belirtilen aç ıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi , 

3- Yayınlanan kılavuz ve li stelerin başvuru süresi içinde hatalı ya da eks ik bilgi veri lmesi 
nedeniy le günce ll enebil eceğ i göz önünde bulundurularak, başvuru ve atama takvimi süres ince takip 
edi lmesi , 

4- Ekli listede hata lı old uğu düşünülen kayıtların ya da ilgili öğretmen i erin MEBBİS 
bilgilerinde hizmet puanlarını etki leyecek ha tal ı kay ıtl arın bulunmas ı halinde başvuru süresi içinde 
ilgililerce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il çe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi gerekmekte olup; 

Başvuru ve atama süres i içinde gerek li hassas iyeti n gösterilm es ini rica ederim . 
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