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T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-61450790-903.02.01-18820017 05.01.2021
Konu : Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin
              Ataması (2021 Ocak)

  

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; "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." 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.
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ATAMA TAKVİMİ 
 Duyuru yapılması/yayınlanması/Başvuruların  
Alınması

05.01.2021-12.01.2021(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 


