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T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Milli EğitimMüdürlüğü

Sayı : 37812430-903.02-E.12528589 04/12/2015
Konu: Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları

....................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

.............................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

Bakanlığımız norm kadro güncellemesini 11 Kasım 2015 tarihinde tamamlamış olup, ilgi (a)
Yönetmeliğin "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri" başlıklı 53.
maddesinin 3. ve 5. fıkrası doğrultusunda ilimiz geneli eğitim kurumlarında görev yapan ve halen
norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin atamaları yapılacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesinin 3. fıkrasında " Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle
istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı
azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az
olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro
fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas
alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim
yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan
eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır".

Ayrıca, İlgi (a) Yönetmeliğinin 53. maddesinin 5. fıkrasında, " 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 kurumlarına 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 re'sen belirlenir.'' denilmektedir.

Öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumları ve dilekçe örneği Müdürlüğümüzün
http://kastamonu.meb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda;

1.Bulunduğu eğitim kurumunda norm fazlası durumunda olan öğretmenler ile İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü emrinde bulunan öğretmenler ekte bir örneği gönderilen dilekçeyle başvuruda
bulunacaktır.

2.Başvuruda bulunacak norm kadro fazlası öğretmenler başvuru formunda en fazla 25 tercihte
bulunabileceklerdir. Öğretmenler kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki eğitim kurumu tercihlerini
tamamladıktan sonra diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Kadrosunun
bulunduğu ilçesinde eğitim kurumlarında branşlarında boş norm olmayan öğretmenler diğer
ilçelerdeki eğitim kurumlarındaki kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabileceklerdir.

3.İlgi (b) yönetmeliğin 21.maddesinin 4.fıkrasında "Bir yerleşim merkezindeki her eğitim
kurumunda en az 1 Rehber Öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2. ve müteakip norm kadrolara
öğretmen atanamaz" denildiğinden ilimizde görev yapan norm kadro fazlası Rehber Öğretmenlerin
atamaları bu doğrultuda yapılacaktır.
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4.Norm kadro fazlası öğretmen olup olmadığı, bilgilerinin kontrol edilerek, yanlışlık varsa
belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri sorumludur.

5.Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü olan 21/12/2015 tarihi esas alınacaktır.
6.Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla

değiştirilen öğretmenler ilgi (a) yönetmeliği 50.maddenin 2.fıkrasına göre 3 yıl geçmedikçe;
a)Aynı ilçe içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna,
b)İl içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atanma talebinde
bulunamayacaktır.
7.İlgi (a) Yönetmeliğin "Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi

Atanacaklarda Aranacak Şartlar" başlıklı 27. Maddesinin 1.fıkrası, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler
Liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda;

a)Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,
b)Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç yıl
öğretmenlik yapılmış olması, şartları aranacaktır.
8.Norm kadro fazlası olan aday öğretmenlerde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliğinin 25. maddenin 3.fıkrası kapsamında yer değiştirme isteğinde
bulunabileceklerdir

9.Norm kadro fazlası öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda
bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayan öğretmenlerin görev yerleri, ilgi (a) yönetmeliğin
53.maddenin 5.fıkrasına göre belirlenecektir.

İlçeniz okul/kurumlarında MEBBİS Norm Kadro modülünden norm kadrolarının incelenerek
norm kadro fazlası öğretmenlerin tespit edilip, ilgili öğretmenlere tebliğin yapılarak, başvurularının
sağlanması, kontrol edilen başvuru formlarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek
(Merkez ilçede İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce
başvuru formları kontrol edildikten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri
Atama Şubesine 22 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılmasının sağlanması
gerekmektedir. Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumlu
olacaklardır.

Bilgilerinizi ve ekteki takvimde belirtilen sürelere hassasiyetle uyularak işlem yapılması
hususunda gereğini önemle rica ederim.

Şehmus GÜNAYDIN
Vali

EKLER
Ek1:Uygulama Takvimi (1 adet)
Ek2:Yer Değiştirme İstek Formu (1 adet)
Ek3: İlçe MEM'ce Doldurulacak Çizelge (1 adet)

DAĞITIM :
19 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
Merkez Okul/Kurum Müd.ne
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NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENATAMA TAKVİMİ
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih

Eğitim kurumları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince norm kadro fazlası
öğretmenlerin tespiti ve ilgili öğretmenlere tebliğ edilerek duyurulması, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerince norm kadro fazlası öğretmenlerin onaylı isim
listelerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

04/12/2015
09/12/2015

Norm Kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas olacak il
genelinde öğretmen ihtiyaç listesinin yayınlanması

10/12/2015

Başvuruların kabul edilmesi, başvuruların okul ve kurum müdürlükleri ile
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kontrol edilmesi ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne ulaştırılması

11/12/2015
21/12/2015

Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kontrol işlemlerinin yapılması
23/12/2015
28/12/2015

25/01/2016-
05/02/2016

Norm fazlası öğretmenlerin atamalarının yapılması 08/01/2016
Ataması yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerin ayrılış ve başlayış
işlemleri


