
Bu belge güvenli
Adres : İl Milli Eğitim Müdürlüğü/KIRKLARELİ

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için: Neşe KAHYAOĞLU          
Telefon No : 0 288 214 10 74 Dahili :117 Unvan :  Şef         

  E-Posta:  atama39@meb.gov.tr
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi:             Faks:0 288 214 11 27         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  1743-8d97-3464-bd06-9318  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-86042052-903.02.01-38846920 13.12.2021
Konu : İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası 

                Öğretmenler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a)Milli  Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
         b)MilliEğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
            Kadrolarına ilişkin Yönetmelik.
        c) Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.

İlimiz genelindeki ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 53'üncü 
Maddesi, ilgi (c) Yönetmeliğin 18'inci Maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği aşağıda belirtilen  
takvim doğrultusunda yapılacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesinin 3. fıkrasında," öğretmenlerden herhangi bir nedenle istihdam alanı 
daralanlar ile görevli  oldukları eğitim kurumlarında 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 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." hükmü ile,

İlgi (c) Yönetmeliğin 18'inci maddesinde "(1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program 
değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya 
istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler 
ihtiyaç fazlası öğretmen değerlendirilir. (2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve 
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim 
kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç 
olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya görev yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri 
halinde sona erer" hükümleri  yer almaktadır.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerden işlem takvimine göre kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin 
tercihleri birlikte alınacaktır. Yerleştirme işleminde ise, önce kadrolu öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak, 
daha sonra sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Tercihlere yerleştirme 
işlemlerinde ise kadrolu öğretmenler hizmet puan üstünlüğüne göre, sözleşmeli öğretmenler ise atanma puanı 
üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. 

Bu nedenle aşağıda belirtilen genel açıklamalar doğrultusunda başvurular alınıp atamalar 
gerçekleştirilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1-İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenler yazımız ekindeki dilekçe ile en fazla 25 
tercihte bulunabilecektir.  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kadrosunda bulunan öğretmenler 
dilekçelerini görevlendirildikleri okul/kurum müdürlüklerine vereceklerdir. Alanlar itibariyle ihtiyaç listesi 
yazımız ekinde gönderilmektedir.
2- İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumda olan öğretmenler sadece görevli oldukları yerleşim yerindeki ya 
da ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda diğer 
ilçelerdeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
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3-Hizmet puanı hesaplamasında, başvuruların son günü olan 23/12/2021 tarihi  esas alınacaktır.
4-Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri il içinde 
değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim 
kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.
5-İlgi (b) Yönetmeliğin 21. maddesinin 4. fıkrası gereğince, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 
(1) bir rehberlik öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara atama 
yapılmayacaktır.
6-Zorunlu hizmeti devam eden veya zorunlu hizmetini yapıyor olan öğretmenler, sadece 4. 5. ve 6. Zorunlu hizmet 
alanında bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Zorunlu hizmet alanı dışındaki eğitim kurumlarına 
tercih yapmaları halinde bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
7-İlgi (a) Yönetmeliğin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesinin 3. fıkrası gereği, norm 
kadro fazlası öğretmenler tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklardır. Hizmet 
puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce 
başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
8-Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
9-Norm kadro fazlası öğretmenlerden aylıksız izinli olanlar izinlerinin 23/12/2021 tarihinde sona ereceğini 
belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
10-Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya mevzuat değişikliği olması 
durumunda, ihtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilebilir veya ertelenebilir.

Bilgilerinizi, duyuru yazımızın ilçeniz/okulunuz ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerine imza karşılığı 
duyurulmasını ve dilekçelerin DYS üzerinden 24/12/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar  Müdürlüğümüz 
İnsan Kaynakları Atama Birimine gönderilmesini rica ederim. 

Hüseyin KALKAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

Ek   :
1-Başvuru Dilekçesi (2 Adet)
2-Münhal bulunan okul/kurum listesi(21 sayfa)
Dağıtım :
7 İlçe Kaymakamlığına(İlçe MEM)
Merkez İlçede bulunan okul/kurum md.

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ
DUYURU YAPILMASI VE ATAMA YAPILACAK 
EĞİTİM KURUMLARI VE ALANLARININ İLAN 
EDİLMESİ

13-17 Aralık 2021

BAŞVURULARIN ALINMASI  20- 23 Aralık 2021

BAŞVURULARIN İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ

 24 Aralık 2021

ATAMALARIN YAPILMASI VE İLANI  27-30 Aralık 2021

TEBLİĞ,AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİ         21 Ocak 2021 tarihinden itibaren     


