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T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
İl Millî EğitimMüdürlüğü

Sayı : 58048896/903.02/12865123 14.12.2015
Konu: Norm Kadro Fazlası

Öğretmenlerin Atamaları.

DAĞITIM YERLERİNE

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

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

İlimiz genelindeki İl, İlçe ve eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden norm
kadro fazlası durumunda bulunanların atamaları ilgi (a) yönetmeliğin 53’üncü maddesi
kapsamında istekleri de dikkate alınarak başvuruların son günü itibarıyla belirlenen hizmet
puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Norm kadro ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının listesi ile norm kadro fazlası
öğretmenlerin listesi ilişikte gönderilmiştir.

Başvurular en fazla 20 adet eğitim kurumu tercih etmek suretiyle 15 Aralık-18 Aralık
2015 tarihleri arasında yapılacak olup, ayrılma başlama işlemleri ise yarıyıl tatilinde
sağlanacaktır.

Bilgilerinizi, ilçenizde ve bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası olan
öğretmenlere imza karşılığı (ulaşılmaması halinde çeşitli teknolojik araçlarla ulaşılması,
bunun idarece tutanak altına alınarak tebliğ tebellüğ belgeleri ve söz konusu tutanakların ilçe
milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilmesini) duyurulması için gereğini rica ederim.

Halis İŞLER
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EKLER:
1-Norm Kadro Fazlası Öğretmen Listesi (5 sayfa)
2-Eğitim Kurumu İhtiyaç Listesi (16 sayfa)
3-Atama Başvuru Formu (1 sayfa)

DAĞITIM:
11 İlçe Kaymakamlığı (İlçe M.E.M.ne )
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AÇIKLAMALAR

1- İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin,
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi doğrultusunda; aşağıda
belirtilen atama takvimine göre başvuruları alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir.

2- Atamalar, ekli takvimde belirtilen tarihte tek aşamalı olarak yapılacaktır. İl/İlçe
emrinde ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları,
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında öğretmen ihtiyacı
bulunan eğitim kurumlarına Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana
öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen kurayla belirlenecektir.

3- Hizmet puanının hesabında başvuruların son günü dikkate alınacaktır. Başvuruda
bulunacak öğretmenler; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı
ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e - Personel Modülünden (Özlük)
kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim
kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

4- Atama işlemleri, İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro)
fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan öğretmenlerin başvurularının
gönderilmemesi gerekmektedir.

5- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilip, ihtiyaç (norm kadro) fazlası
konumundaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya
ilçeye atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.

6- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte olan ihtiyaç fazlası öğretmenler,
sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala
uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.

7- Eğitim-Öğretime yeni açılan eğitim kurumları (il genelinde isteğe bağlı şartları
taşıyanlara duyuruya çıkması gerektiğinden) tercihte bulunulmayacaktır.

8- Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal
edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunan öğretmenlerin, sonra da başvuruların
kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe müdürlükleri olacaktır.

9- Atama ile ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda tam, doğru ve zamanında
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ile İlçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu
olacaklardır.

10- Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra Müdürlüğümüz web sitesinde
yayımlanacağından takibin internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

11- İhtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.

12- Ataması gerçekleşen il/ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro)
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fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve başlama işlemleri Yarıyıl tatilinde
gerçekleştirilecektir.

13- Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da
duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal
edilebilir ya da ertelenebilir.

14- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

- İl, İlçe emrinde ve eğitim kurumunda ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonunda
bulunan öğretmenlerin, İl içerisinde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim
kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmaları.

Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları
ile başvuru ve kriterlerinin duyurulması, 14 Aralık 2015

Başvuru 15 Aralık – 18 Aralık 2015

Eğitim Kurumu ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine gönderilen “Başvuru
Formları”nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi

21 Aralık 2015 mesai bitimine kadar.

Atama 25 Aralık 2015

Göreve başlama Yarıyıl Tatili


