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T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-61450790-903.02.01-63860424 21.11.2022
Konu : Kadrolu Öğretmen Norm Fazlası

  Ataması
  

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:   a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve  Yer Değiştirme Yönetmeliği.
          b)Milli Eğitim Bakanlığı Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına                   
             İlişkin Yönetmelik.                                                     
          c)Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.
            

İlgi (a) Yönetmeliğin 53´üncü Maddesinin 3´üncü Fıkrasında; " –(1) Eğitim kurumunun ya da 
bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, 
Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları 
gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün 
kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu 
açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim 
kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin 
taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il  içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve 
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.
(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de 
dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde 
alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın 
tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü
bulunanlar,alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.
(3) 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.
(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu 
yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası 
öğretmenlerle karşılanır.
(5) 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 resen belirlenir. (Ek cümle:RG-8/9/2016-29825)Ancak ilgili 
mevzuatına göre alınan



Bu belge güvenli
Adres : Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4/ARTVİN

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

Bilgi için:  Oğuzhan BÜLBÜL         
Telefon No : 0 (466) 280 98 21 Unvan :  Teknisyen         

  E-Posta: atama08@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: artvin.meb.gov.tr             Faks:4662809859         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  610e-60b2-3693-8423-3bcf  kodu ile teyit edilebilir.

sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu 
eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası 
konumunda bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.
(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak 
atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle 
bu eğitim kurumlarına atanır." denilmektedir.

Bakanlığımızın İlgi (b) Yönetmelik çerçevesinde eğitim kurumlarının normlarını güncellemesi sonucu ve 
diğer durumlardan dolayı norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin İlgi (a) Yönetmelik çerçevesinde 
İlgi (b) ve (c) Yönetmeliklerin şartları da dikkate alınarak atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacaktır.

Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin atamaları başvuru tarihinin son günü hesaplanan hizmet puanı 
üstünlüğüne göre yapılacaktır.

 Bu bağlamda atanacak norm kadro fazlası öğretmenlerin tercih edebilecekleri ihtiyaç bulunan 
eğitim kurumlarını gösterir liste Ek'te gönderilmiş olup tercih işlemlerinde, münhal listede yer almayan 
kurumların tercih edilmesi halinde yapılan tercihin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.
 Bilgilerinizi ve İlçeniz/Okulunuz/Kurumunuzda görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin tespit 
edilerek gerekli tebliğin yapılması, tebliğ-tebellüğ belgelerinin Müdürlüğünüzde saklanması ve  başvuruda 
bulunacaklara ait ekte yer alan tercih formunun imzalanarak belirtilen takvim doğrultusunda Müdürlüğümüze 
gönderilmesi ve herhangi bir mağduriyete sebep verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

ATAMA TAKVİMİ 
 Duyuru yapılması/yayınlanması/Başvuruların Alınması 30.11.2022(Mesai Bitimine Kadar)

                                                                                                                                      Fahri ACAR
                                                                                                                                           Vali a.
                                                                                                                               İl Millî Eğitim Müdürü

Ek :1-Tercih Formu (1 sayfa)
             2-Tercih edilebilecek Münhal Kadrolar (....Sayfa)

Dağıtım (Gereği):
1-Müdürlüğümüz Birimlerine
2-8 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
3-Merkez İlçe Müd. Bağlı Tüm Okul/Kurumlara 


