
T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 78124541-903.02.03-E. 14678637 28.12.2016
Konu : Norm Fazlası

Öğretmenlerin Atamaları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 17/04/2015 tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b) 18/06/2014 tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin Yönetmelik.

c) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve 
68898891/903.02/1071926 sayılı yazısı.

İlimiz okul ve kurulularının norm kadroları; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı şube ve öğrenci 
sayılan ile ders saatlerine göre ilgi (b) yönetmelik kapsamında belirlenmiş bulunmaktadır.

İlgi (a) Yönetmeliğin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53' üncü 
maddesine göre; kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile eğitim kurumunda ve il/ilçe 
emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin; öncelikle kadrolannın bulunduğu yerleşim alanı/ilçe 
bazında ek-3' de belirtilen ihtiyaç listesinde (ihtiyaç listesi https://isparta.meb.gov.tr adresinde 
yayınlanacak) bulunan eğitim kurulularına atanmak üzere talepleri alınacaktır.

Buna göre; başvuru ve atama ile ilgili işlemlerin, ek-2' de belirtilen “Başvuru ve Atama île 
İlgili Hususlar" dikkate alınarak yapılması sağlanacak olup yazımızın tüm öğretmenlere imza karşılığı 
tebliğ edilmesini, atanma isteğinde bulunanlara ait Ek-4 Başvuru Formlarının belirtilen tarihte ikinci 
bir yazışmaya gerek duyulmadan Müdürlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederim.

İlyas CAN 
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü
EK:

1- İlgi (c) Yazı (1 sayfa)
2- Başvuru ve Atama İle İlgili Hususlar ve Takvim (3 sayfa)
3- İhtiyaç Listesi (... sayfa)
4- Başvuru Formu (1 sayfa) Güvenli Elektronik İmzalı

DAĞITIM:
- Tüm İlçe Kaymakamlıklarına

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
- Merkez Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Adres:
Elektronik Ağ: 
e-posta:

Ayrıntılı bilgi için
Tel

Faks

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 807f-2bde-3207~a60e-bf44 kodu ile teyit edilebilir.

https://isparta.meb.gov.tr
http://evraksorgu.meb.gov.tr


BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ve 
il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. 
maddesi doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvimine göre başvuruları alınacak ve atamaları 
gerçekleştirilecektir.

2. Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ve 
il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin başvuru ve atamaları, tercihleri ve hizmet puanı 
üstünlüğüne göre öncelikli olarak yerleşim alanı ve aynı ilçe içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı 
bulunan eğitim kuramlarına yapılacaktır. İhtiyaç fazlası öğretmenler, sadece aynı ilçe içerisindeki 
eğitim kuramlarına tercihte bulunulacağından ilçe dışına tercih yapılmaması gerekmektedir.

3. Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından; başvuruların son günü esas 
alınarak hizmet puanlarının Eğitim Kurumu Müdürlüklerince MEBBİS' ten hesaplatılması, başvuru 
formuna işlenmesi ve Hizmet Puan Kartının başvuru formuna eklenerek İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kontrol edildikten sonra 
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

4. Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ve 
il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenler; "EK-3 Başvuru Formu"nu kullanarak, ilan edilen 
eğitim kuramlarından en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir. Açık norm kalması halinde resen 
atama yapılacağından öğretmenlerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

5. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kuramlarına; yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık
ataması....vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kuramlarına atama
yapılmayacaktır.

6. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Kadrosunun bulunduğu Eğitim Kurumu Müdürlükleri 
tarafından yapılacak olup İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafmdan Kontrol edilecektir. Norm kadro 
fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere; Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince 
gerekli tebligatın imza karşılığı yapılması sağlanacaktır.

7. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu 
Kararına uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

8. Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine atamalar; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların 
Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

9. Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki eğitim kuramları; İlçe/Kurum tarafmdan kontrol edildikten 
sonra (çelişki görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları 2 Bölümü ile irtibata geçilerek) 
Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ve 
il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlere duyurulacaktır.

10. Aylıksız izinli olan Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu 
eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenler, atanmaları halinde aylıksız 
izinlerini kesip göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabilecektir.

11. Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda 
bulunmayanların başvuru formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

12. 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 yöneticilerinindir.

13. Başvurularla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında 
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.



14. İlçe içinde adli veya idari soruşturma sonucunda; görev yeri, il içinde değiştirilenler daha önce görev 
yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan 
üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.

15. Atanmak üzere başvuruda bulunan kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının 
bulunduğu eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin bilgileri (adı soyadı, 
branşı, görev yeri, vs.) ekli ilgili Excel tablosuna (forman bozulmadan) işlenecektir.

16. Atama sonuçları; Valilik Onavmdan çıktıktan sonra. Müdürlüğümüzün web sitesinde 
yayımlanacağından takibinin internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

17. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecek olduğundan buna göre başvuru ve tercihlerin 
yapılması gerekmektedir.

18. Ataması gerçekleşen kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu 
eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve 
göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak MEBBİS kayıtlarına 
işlenmesi gerekmektedir.

19. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

20. Herhangi bir nedenle açıkta olan öğretmenlere de gerekli duyuru yapılarak başvuru evraklarının 
Müdürlüğümüze teslim edilmesi,atanmaları durumunda ayrılış/başlayış işlemleri göreve döndükleri 
takdirde uygulanacaktır.

BAŞVURU VE TERCİH TAKVİMİ

BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

Öğretmen ihtiyacı bulunan 
eğitim kurumlan ile başvuru ve 
atama kriterlerinin duyurulması 
ve Başvuruların Alınması

29/12/2016 30/12/2016

Eğitim Kurumu Müdürlükleri 
tarafından İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilen 
"Başvuru Formları’ nın İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Teslim 
Edilmesi.

02/01/2017 MESAİ SAATİ BİTİMİ

ATAMA 06/01/2017



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891/903.02/1071926 
Konu: Norm kadro fazlası öğretmenler

12/03/2014

İSPARTA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) İsparta Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/03/2014 tarihli ve 78124514/902.99/1024081 
sayılı yazısı.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yerdeğiştirme 
Yönetmeliği.
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kuramlann Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

İliniz eğitim kurulularında görev yapmakta olan öğretmenlerden herhangi bir nedenle 
norm kadro fazlası olarak atanan, yargı karan gereği norm kadro olmayan eğitim kurumuna 
atanan ve eğitim kurumunun birleştirilmesi sonucunda norm kadro olmadığı halde bu eğitim 
kurumlarma atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak belirlenmesinde tereddüte 
düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazınız incelenmiştir.

Bilindiği gibi eğitim kurumlarmda görev yapan öğretmenlerin yer değiştirmelerine 
ilişkin iş ve işlemler ilgi (b ve c) Yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.

Diğer taraftan ilgi (b) Yönetmeliğin ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri 
başlıklı 41'inci maddesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin ne şekilde yer değiştireceği 
hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle herhangi bir sebeple norm kadro fazlası olarak atanan, eğitim kurumunun 
birleştirilmesi sonucunda norm kadro olmadığı halde bu eğitim kurumuna atanan ve yargı 
kararı gereğince eski görev yerine atanan öğretmenler hariç olmak üzere yargı karan ile norm 
kadro olmayan eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olarak 
belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Bekir ERDOĞAN
Bakan a. 

Grup Başkanı V.

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKA RA 
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: pgm_atama_yerdeg 1 l@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için:: Erhan HATIL 
Tel: (0 312)413 17 83 
Faks: (0312)418 03 81

http://www.meb.gov.tr
mailto:l@meb.gov.tr


BAŞVURU FORMU (EK-4)
T .C .K im lik  No

Adı ve Soyadı

B akanlık  A tam a Alanı

C ep Tel.N o

H izm et Puanı

K A D R O S U N U N  B U LU N D U Ğ U  EĞ İT İM  K U R U M U  B İLG İLE R İ

İlçesi

Eğitim  K u rum unun  Adı

B AŞVURU N ED EN İ

K apan an /K ap atılan  Eğitim  
K urum u Ö ğretm eniy im

K adrom un B u lunduğu  
Eğitim  K u rum unda Norm  

Fazlasıyım
İl/İlçe  E m rinde Norm  Fazlasıyım

TE R C İH L E R

Tercih  S ırası İlçe Adı Eğitim  K urum u Adı

1.Tercih

2 .Tercih

3.Tercih

4.Tercih

5.Tercih

6.Tercih

7.Tercih

8.Tercih

9.Tercih

lO .Tercih

11.Tercih

12.Tercih

13.Tercih

14.Tercih

15.Tercih

16.Tercih

17.Tercih

18.Tercih

19.Tercih

20.Tercih

21 .Tercih

22.Tercih

23.Tercih

24.Tercih

25.Tercih

............................................................................................................................... M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E

Y ukarıda  be lirttiğ im  nedenle  il M illî Eğ itim  M üdürlüğünün . . . / . . .  /2016 ta rih li v e ........... sayılı yazısı doğru ltusunda  İlçe M illî Eğ itim
M üdürlüğünün ..../..,/2Û1ö ta rih li v e .............sayılı yazısı ile duyuru lan eğ itim  kurum larından, yukarıda  be lirtilen te rc ih le rim den  birine
a tanm ak istiyorum .

G ereğ in i m üsaade le rin ize  arz e d e rim ............ / . . .  / . . . .

D ilekçe S ah ib in in

Adı ve S o y a d ı : ..............................................

İm zası : ..............................................

Eğ itim  K urum u M üdürün ün  İlçe M illî Eğ itim  M üdürünün

Adı ve Soyadı : ..............................................  Adı ve Soyadı : ...................................................

İm za : ..............................................  İm za :...................................................

M üh ür : ..............................................  M ü h ü r : ...................................................


