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2016 YILI MERSİN İLİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ İHTİYAÇ 

FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU 
(Norm Kadro Fazlası / İstihdam-İhtiyaç Fazlası) 

  
NORM KADRO FAZLASI / İSTİHDAM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN  

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

Eğitim kurumları ve ilçe Millî eğitim müdürlüklerince ihtiyaç fazlası 
öğretmenlerin tespiti, tebliği ve öğretmenlere duyurması, başvuruların kabul 
edilmesi, kurum müdürlükleri tarafından incelenerek İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüklerine teslim edilmesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince başvuruların 
incelenerek İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi. 

22-26 Eylül 2016 

Yer Değiştirme işlemlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılarak sonuçların 
internet yolu ile duyurulması 

Değerlendirme ile Atama 
İnhası Valilikçe 

İmzalandıktan sonra  
Ayrılma-Başlama İşlemleri Yer değiştirme 

kararnamelerinin eğitim 
kurumuna ulaştıktan 

itibaren. 
Başvuru formu duyurumuzun son sayfasındadır. 

 
 

 
Duyuru Metninin 

Güncelleme Tarihi-Saati Duyuru metninin güncellenen bölümü 
  

 
İLETİŞİM  : 
Duyuru ve başvuru süresi içinde Müdürlüğümüzün mersin http://mersin.meb.gov.tr adresindeki “Duyurular” 
bölümünden öğretmen, eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe Millî eğitim müdürlüklerince takip edilecektir. 
Telefon   : 329 14 81 / 82 / 83 / 84 
Dahili No : 265 
Faks  : 327 35 18 / 19 
e-posta  : atama33_1@meb.gov.tr  /  insankaynaklari33@meb.gov.tr 
İnt. adresi : http://mersin.meb.gov.tr 
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GENEL AÇIKLAMALAR : 
 
1- İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 
“İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” konulu 19/09/2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelgesi dikkate 
alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Bu genelgede; 

Ülkemizin varlığına, birlik ve beraberliğine karşı son dönemde yaşanan bazı olaylarda rol aldığı tespit 
edilen öğretmenlerin görevlerine son verilmesi nedeniyle oluşan öğretmen ihtiyacının bir kısmı, daha önce 
atanan ve yetiştirme sürecini tamamlayan öğretmenler ile önümüzdeki ay ataması yapılacak sözleşmeli 
öğretmenlerce karşılanacaktır. Söz konusu öğretmen ihtiyacının bir kısmı da, ihtiyaç ve norm kadro fazlası 
öğretmenlerin öğretmen açığı bulunan eğitim kuramlarına atanmaları yoluyla giderilecektir. Bu ihtiyacın, 
eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk günlerde karşılanması özel önem arz etmektedir. 

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve 
norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53’üncü maddesinde; “(1) Eğitim kuramunun 
ya da bölümün/eğitim kuramımda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program 
değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da 
norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim 
kuramunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kuramlarında görevli 
öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kuramlarına, öğrenci 
azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kuramlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro 
bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kuramları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç 
duyulan eğitim kuramlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır. 

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler 
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kuramlarına 
atanır... 

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il 
içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, 
duyurusu yapılan eğitim kuramlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda 
bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. Ancak 
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen 
öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan 
öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen 
görev yeri belirlemeden istisnadır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan 
Yönetmeliğinin 11 ’inci maddesinde; “(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir. 

(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar. 
(3) Aynı unvanla aynı eğitim kuruntunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak 

görev yapılamaz. 
(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin işlemleri ise 

il millî eğitim müdürlüğünce başlatılır.” hükmü, 12’nci maddesinde; “(1) Yöneticilikte veya öğretmenlikte 
geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; eğitim kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin 
toplamı esas alınır. Görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık 
sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört 
yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.” hükmü, geçici l’inci 
maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan 
öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini 
tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda 
sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran 
yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara 
öğretmen olarak atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda 
bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen 
belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu çerçevede, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu 
maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler ile özel 
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program ve proje uygulayan eğitim kuramlarında sekiz yıllık görev süresini dolduran yönetici ve 
öğretmenlerden; 

1- Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere tercihleri 
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde, 

2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla olandan 
başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise 
hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen, 

alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kuramlarına başvurular 23 Eylül 2016 tarihine kadar 
alınacak, atamaların ise valiliklerce 26 Eylül 2016 tarihine kadar yapılacaktır. 

Bu kapsamda yapılacak atamalarda; eğitim kuramlarının boş öğretmen norm kadrolarının, atama yetkisi 
Bakanlıkta olanlar hariç, tamamı açık gösterilecek ve yeni açılan eğitim kuramları ile özel okullardan 
Bakanlığımıza devredilenlere yapılacak atamalara öncelik verilecektir. 

Ayrıca öğretmenler, zarurî durumlar dışında gerek Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 
gerekse diğer kamu kuram ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmeyecektir. 

Gereğini rica ederim.”denilmektedir. Söz konusu öğretmenler bu hüküm çerçevesinde 
değerlendirileceklerdir. 

2- Bulunduğu eğitim kurumunda; 
 İhtiyaç fazlası durumunda olan öğretmenler, 
 Tamamen kapatılan eğitim kurumlarındaki öğretmenler, 
 Kademeli olarak kapatılan eğitim kurumlarındaki öğretmenlerden norm kadro fazlası durumuna düşen 

öğretmenler, 
 Eğitim kurumunda çeşitli nedenlerle (sınıf kapanması, ders yükü azalması, öğrenci yetersizliği vb.) norm 

kadro fazlası durumuna düşecek öğretmenler başvuracaktır.  

3- İhtiyaç fazlası öğretmenin tespiti, eğitim kurumu müdürlüğünce MEBBİS-Özlük Modülü üzerinden aynı 
alandaki öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanarak belirlenecektir. Hizmet puanının hesaplanmasında 
başvuruların son günü olan 26/09/2016 günü esas alınacaktır. 

4- İhtiyaç fazlası öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunun müdürlüğünce 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında ders arttığını yazılı bildirmesi durumunda norma dâhil olup olmayacağı değerlendirilecektir. 
Ancak bu durumdaki öğretmen istemesi halinde başvuru yapabilecektir. 

5- Mevcut norm kadro durumuna göre norma dâhil olduğu görünmesine rağmen 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında çeşitli nedenlere bağlı olarak (sınıf kapatılması, ders yükü düşmesi, öğrenci yetersizliği vb.) fiilen ihtiyaç 
fazlası olan öğretmenlerin eğitim kurumu müdürlüklerince, gerekçesi ile yazılı bildirilmesi halinde başvurusu 
değerlendirilecektir. Eğitim kurumunda alınan bu yazı başvuru formunun altına eklenecektir. 

6- Başvuru süresi içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak norm kadro güncelleme döneminde norm kadrosunu 
düşüreceğini yazılı bildiren eğitim kurumlarının talepleri incelenecek olup, uygun görülmesi halinde söz konusu 
alanda atama yapılmayacaktır. 

7- Norm kadro ihtiyaç listesinde 21/09/2016 tarihinde müdür yardımcısı olarak atanan öğretmenlerin de yerleri 
ilana çıkarılmıştır. Ancak müdür yardımcısı olarak atanan öğretmenin bu atamanın iptalini talep etmesi 
durumunda yerine öğretmen ataması yapılmayacaktır. 

8- Çeşitli nedenlere bağlı il dışına atanan öğretmenlerde atamasının iptalini isteyen öğretmenlerin iptal talebi 
uygun görülmesi durumunda yerlerine atama yapılmayacaktır. 

9- Proje Okulu statüsündeki eğitim kurumu müdürlükleri, okuldaki öğretmenleri “Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirerek, ilgili 
öğretmenlere gerekli tebligat yapılacaktır. 

10- Yer değiştirme duyurusu ile yayınlanacak eklerin, izinli ya da başka eğitim kurumunda geçici görevli 
öğretmenler dâhil olmak üzere tüm ihtiyaç fazlası öğretmenlere her türlü iletişim yoluyla (yazılı, SMS, e-posta, 
telefon vb.) duyurularak tutanak-tebellüğ belgelerini eğitim kurumundaki özlük dosyasında saklanacaktır. 
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11- İhtiyaç fazlası öğretmen tespitinde; öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması durumunda öğretmenlikteki 
hizmet süresi az olan, hizmet süresinin de eşit olması durumunda öğretmenliğe en son göreve başlayan 
öğretmen ihtiyaç fazlası olarak belirlenecektir. 

12- Valilik/Bakanlık atama kararnamesinde “İstihdam fazlası/İhtiyaç fazlası” ifadesi bulunan öğretmenler, 
hizmet puanlarına bakılmaksızın doğrudan ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecektir. Ancak normla 
ilişkilendirme (norma dâhil onayı) alınan öğretmenler başvuru yapamayacaktır.  

13- Yer değiştirme isteğinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerin bilgi düzeltme güncelleme başvurularını 
eğitim kurumu ve ilçe Millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek başvuru süresi bitmeden 
sonuçlandıracaktır. 

14- Norm kadro fazlası öğretmenler, Müdürlüğümüz http://mersin.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek norm 
kadro ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarını başvuru formuna yazarak takvimde belirtilen sürelerde ilçe milli 
eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. 

15- Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin; tercihleri, 
Yönetmeliğin 50/2 maddesine göre değerlendirilecektir. 

16- Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerini tercih eden öğretmenler, Yönetmeliğin 27/1 maddesindeki şartlar 
aranacaktır. 

17- İhtiyaç fazlası olup, il genelinde alanında boş norm kadro olmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler, 
kendi eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edecektir. 

18- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7.bendi uygulanacaktır.  

19- Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK’nun 9 sayılı Kararında belirtilen öğrenim bilgileri 
şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. 

20- Çeşitli nedenlerden (okul dönüşümü, okul/bölüm kapanması, taşınması vb.) dolayı yer değişikliği 
gerçekleşen öğretmenler yeni görev yerinde göreve başlamadan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 

21- Aylıksız izinli olan öğretmenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

22- Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. 

23- Bakanlığımızca her hangi bir atama gerçekleştirilmesi, herhangi bir yer değiştirme-atama takvimi 
yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal 
edilecek ya da ertelenecektir. 

24- Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Hizmetleri-1 (Öğretmen) bölümüyle e-posta, telefon ya da faks ile iletişim kurulacaktır. 

25- Rehber öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 21/4 maddesindeki “Bir yerleşim 
merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip 
norm kadrolara öğretmen atanamaz.” Hükmü dikkate alınacaktır.  
BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ  : 
Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS’teki; 
 Kimlik Bilgileri, 
 Görev Kaydı, 
 MEB Dışı Hizmetler Kaydı 
 Geçici Görevlendirme Kaydı, 
 Hizmet Puanı, (Başlama-ayrılma tarihleri, köy belde ek puanları ve destekleme kursu), 
 Bakanlık Atama Alanı, 
 Öğrenim Bilgileri, 
 Zorunlu Çalışma Yükümlülük Durumu, 
 Norm kadro fazlası / İstihdam-ihtiyaç fazlası olup olmadığı, (İstihdam-ihtiyaç fazlası ifadesi 

Bakanlık/Valilik atama kararnamesinde yazılıdır.) 
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Yukarıdaki bilgilerin öncelikle öğretmen ve kurum müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi, varsa 
yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır. (eksik hizmet puanı ile yapılan yer 
değiştirme işlemi itirazı kabul edilmeyecektir.) 

 
BAŞVURUDA ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER :  
1- Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde Form Dilekçe ile başvuru yapacaklardır. 
2- Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim 
edilerek eğitim kurumu müdürlüğünce onaylayacaktır. 
3- Eğitim kurumu müdürlüğü, ilan edilen norm kadro ihtiyacına atama yapılmaması talebi olması durumunda 
başvuru süresi içinde ve belgeye dayalı olarak bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bilgi verecektir. 
4- Eğitim kurumunun kademeli ya da tamamen kapatılan eğitim kurumları müdürlükleri, başvuran 
öğretmenlerine konu ile ilgili onayın bir örneğini dilekçeye eklenmesini sağlayacaktır.   
5- Eğitim kurumu müdürlüğü, form dilekçeyi onayladıktan (imza-kaşe-mühürlü) sonra doğrudan İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
6- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri başvuru formlarını PDF formatında DYS üzerinden belirtilen teslim tarihine 
kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru formlarının asılları öğretmenlerin ilçedeki özlük 
dosyasında saklanacaktır. 
 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ : 
Başvuru ve yer değiştirme işlemleri tek aşamada ve Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 
“İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” konulu 19/09/2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelgesi dikkate 
alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. İhtiyaç fazlası öğretmenler, Yönetmeliğin 
53/3 maddesinde “…öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak 
üzere…” denildiğinden kadrosunun bulunduğu ilçede öncelikli olarak değerlendirilecektir. 
 
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR : 
 Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda, 
 İstenen şartları taşımayan, 
 Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle başvurular, (Bu şekilde başvuran öğretmen ile eğitim 

kurumu yöneticisi hakkında yasal işlem yapılacaktır.) 
 Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular, 
 Alanına uygun olmayan ya da duyurulmayan kurum tercihi yapılan başvurular, 
 Başvuru formunu usulüne uygun tanzim edilmemesi halinde başvuru tamamen ya da ilgili tercihler geçersiz 

sayılacaktır. 
 
DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR  : 
1-Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili değerlendirme ve işlemler ilgili yönetmelik ile Bakanlığımızca 
yayınlanan genelge ve yazılara göre gerçekleştirilecektir. 
2-Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler resmi internet sitesinden takip edilecektir.   

 
 
Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
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FORM DİLEKÇE 
(Form dilekçeyi eğitim kurumu müdürlüğü onayından sonra İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünüze teslim ediniz.) 

 
TC KİMLİK NO  : .................................................  
ADI SOYADI   : .....................................................................................................   
BAKANLIK ATAMA ALANI : ..................................................................................... 
GÖREV İLÇESİ  : ................................................. 
GÖREV KURUMU  : ....................................................................................................................... 
HİZMET PUANI  : ...................... 
FAZLALIK ŞEKLİ   :     

 Norm kadro fazlasıyım. (  )    
 İstihdam/İhtiyaç fazlasıyım. (  )           
 Eğitim kurumum kapandığından norm kadro fazlası durumundayım.(  ) 
 Eğitim kurumum kademeli olarak kapandığından norm kadro fazlası durumundayım. (  ) 
 Proje uygulayan eğitim kurumu öğretmenniyim/Yöneticisiyim. (  ) 
 Eğitim kurumunda bölüm/dal kapatıldığından norm kadro fazlası durumundayım.(  ) 

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Durumu : ……………………………………………………………… …….. 
Aylıksız İzindemisiniz? : Hayır (  )   Evet (  )  
Bulunduğunuz ilçeye/kuruma soruşturma sonucunda mı atandınız? :  Hayır (  )  Evet (  )  

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan, 2016 yılı norm kadro fazlası / istihdam-ihtiyaç fazlası 
öğretmenlerin yer değiştirme yazısını, duyurusunu ve ihtiyaç-fazlalık listelerini okudum. 

Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, aşağıda belirttiğim eğitim kurumu tercihlerimden 
birine kadrolu olarak atanmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
           

Telefon No : .........................................       ...../09/2016  
(adı-soyadı-imza) 

 
Ter.No Tercih İlçesi Tercih Edilen Kurum Adı 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. 
Eğitim Kurumu Müdürü 

İmza-mühür-kaşe 


