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TOKAT VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-83604463-903.07.01-32317708 20.09.2021
Konu : Norm Fazlası Yöneticilerin

            Görevlendirilmeleri        
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :   05/02/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim  Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.

                                
İlgi yönetmeliğin Yönetici norm kadrosunda değişiklik başlıklı 39.maddesinde;" (1) 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.

(2) 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, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik 
görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilme isteğinde 
bulunabilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği olması 
durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla,  öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın 
görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir. Bu 
kapsamda başka eğitim kurumlarına görevlendirilmek istemeyenler veya tercihlerine görevlendirilemeyenler, kalan 
yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda tamamlar." denilmektedir.

Bu kapsamda; İlimize bağlı okul ve kurumlarda görevli ekli listedeki norm fazlası yöneticilerin 
yöneticilikte kalan hizmet sürelerini tamamlamak üzere ekli listede ilan edilen münhal kurumlara tercihleri 
alınarak aşağıdaki takvim doğrultusunda görevlendirilmeleri yapılacaktır. 

Başvuru yapmayan veya tercihlerinden herhangi birine görevlendirilmeyen yöneticilerin kadrolarının 
bulunduğu okullarda yöneticilikleri devam edecektir.

Yöneticilikte geçen hizmet süresi hesaplanırken; asaleten yürütülen yönetici süreleri ile kurucu müdür ve 
müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler hesaba katılacaktır. Hizmet süresi hesaplaması son tarihi olarak başvuru 
tarihinin son günü olan 21/09/2021 tarihi baz alınacaktır.

Bilgilerinizi, İlçeniz/Okulunuzda görevli norm fazlası yöneticilerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica 
ederim.

                        Murat KÜÇÜKALİ
       Vali a.

                     İl Milli Eğitim Müdürü
Ek : 1-Norm Fazlası Yönetici Listesi(1 Sayfa)
        2-Münhal Yönetici Listesi (2 Sayfa)
    
 İstenecek Belgeler              
1-Tercih Formu

Dağıtım:
-11 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
-Merkez Tüm Eğitim Kurumu Müdürlüklerine
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NORM FAZLASI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ
 Yapılacak İş ve İşlemler  Tarih
 - Duyuru ve Yöneticilik Tercihlerinin Alınması 20-21 Eylül

 
 - Başvuruların Onaylanması ve Tercih Formlarının İl Milli Eğitim  Müdürlüğüne 
Ulaştırılması

22 Eylül
                                            

 - Başvuru Sonuçlarının Açıklanması ve Görevlendirme                       23-27 Eylül   
 


