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 DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi :     a) MEB.Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına       

                 İlişkin yönetmelik 

             b) MEB. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 

             c) MEB.İnsan Kaynakları Gen.Md.lüğünün 19.09.2016 tarih ve 98553896 sayılı 

                  2016/19 Nolu Genelgesi. 

 

 İlimiz eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler ile il/ilçe milli eğitim 

müdürlükleri emrine norm kadro fazlası olarak atananların ilgi (a ve b) yönetmelikler ve ilgi 

(c) genelde doğrultusunda, norm kadrosu münhal bulunan eğitim kurumlarına puan 

üstünlüğüne göre atamaları yapılacaktır. 

İlimiz genelindeki okul ve kurumlarda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin 

atamaları ilgi (b) yönetmeliğin 53.maddesinin 3.fıkrasında “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 

halinde 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 yada ilçedeki eğitim kurumlarına olmak üzere 

il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate 

alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar ve aynı maddenin 5.fıkrasında “Fazla 

konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile 

tercihlerine atanamayanların görev yerleri, İl içinde valiliklerce resen belirlenir” 

denilmektedir. 

       Başvuru ve atamalarla ilgili iş ve işlemler Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda 

yapılacaktır. Buna göre: 

1-Öğretmenler öncelikle kadrolarının bulundukları ilçe içindeki eğitim kurumlarını tercih 

edecekler, bulunduğu ilçe  içinde  tercih yapmadan başka bir ilçe içindeki eğitim kurumuna 

tercihte bulunamayacaklardır.  

2- İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler "EK-1 Başvuru Formu" nu 

kullanarak, ilan edilen eğitim    kurumlarından en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir. Açık 

norm kalması halinde re’sen atama yapılabileceğinden öğretmenlerimizin bu hususu göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir.  

3- Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen 

öğretmenlere Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın imza 

karşılığı yapılması sağlanacaktır.  



4-Atama işlemleri, İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası 

öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan öğretmenlerin başvurularının 

gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  

5-Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak 

tercihte bulunmaları gerekmektedir.  

6-Fen Lisesine atamalar, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 

belirtilen hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların Yönetmelikte belirtilen 

kriterlere uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.  

7-Zorunlu Hizmetini yapan ihtiyaç fazlası öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanındaki 

eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate 

alınmayacaktır.  

8-Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal 

edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenlerin, sonra da başvuruların 

kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinin olacaktır. 

9- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce 

görev yaptıkları eğitim  kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde 

bulunamayacaktır. 

10-Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir. 

11- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.  

12- Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, 

bakanlık ataması,....vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama 

yapılmayacaktır.  

13- Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda 

bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

İlimiz genelinde münhal bulunan branşlara ait duyuru listesi www.bartin.mem.gov.tr  

internet  adresinde yayımlanmıştır. Okul  ve kurum müdürlükleri norm kadro fazlası 

öğretmenlerin başvuru yapmaları için duyuru yazısının imza karşılığı duyurulması, imza 

sirkülerinin okul ve kurum müdürlüklerinde saklanması, başvuruda bulunacakların başvuru 

formlarının  23/09/2016 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynaları-2 Şubesine 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

Başvuru yapacak öğretmenler MEBBİS bilgilerini kontrol ederek, yanlış bilgi varsa 

belgeye dayalı olarak bilgilerinin düzeltilmesini sağlayacaklardır. Yanlış ve eksik bilgilerden 

öğretmen kendisi sorumlu olacaktır. 

 İlçenizde /okul ve kurumunuzda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlere 

duyurulması,  hususunda; 

Gereğini önemle rica ederim. 

                                                                                                                                                                                                      

Yaşar DEMİR 

                                                                                                                Vali a.  

                                                                                                       Milli  Eğitim Müdürü 

 

Eki: 1 Adet Başvuru Formu 

        1 Adet Kontenjan Listesi 

 

 

DAĞITIM                 : 

Kaymakamlıklara( İlçe MEM) 

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine 


