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E R Z U R U M VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı

29.1 1.2017

: 41571366/903.02.02/20392415

Konu: Kadrolu N o r m Kadro Fazlası
Öğretmenlerin Atamaları

DAĞİTİM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği.
c) Valilik Makamından alınan 28/11/2017 tarih ve 20194053 sayılı Olur.

İlgi (a) ve (b) Yönetmelik ve Valilik Makamından alman ilgi (c) Olur esasları doğrultusunda
İlimiz geneli eğitim kurumlarında kadrolu norm kadro fazlası durumda olan öğretmenlerin atamaları
yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve yazımız eklerinin incelenerek çalışma takvimi doğrultusunda iş ve işlemlerin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini rica ederim.
Ercan Y I L D I Z
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Not:
1-İhtiyaç Listesine

erzurum.meb.gov.tr adresinden ulaşılacaktır.

2-Yazımız ve eklerinin ilçeniz Okul/Kurum Müdürlüklerine duyurusu yapılacaktır.
3-Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin atama süreci hakkında daha sonra Müdürlüğümüzce
duyuru yapılacaktır.
Ek :
Çalışma Takvimi (1 Sayfa), Tercih Dilekçesi (1 Sayfa)
Genel Açıklamalar (3 Sayfa), Örnek Tablo (1 Sayfa)

Dağıtım :

Bilgi : İl M E M Özlük Şubesi.

20 İlçe Kaymakamlığına
( İ l ç e Milli Eğitim Müdürlüğü )

Yönelim C a d d e s i Valilik Binası K a t : 4 Y A K U T I Y E - E R Z U R U M

Ayrıntılı bilgi için: H i k m e t K O R K M A Z -

Elektronik Ağ: http://erzuruin.meb.gov.tr
e-posta: erzurummem@meb.gov.tr

T e l : (0 4 4 2 ) 234 4 8 0 0
Faks: ( 0 4 4 2 ) 235 10 32

Şef

ERZURUM IL MİLLİ EGITIM MUDURLUGU
2017 YILI KADROLU NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN
YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
GENEL AÇIKLAMALAR
İlimiz geneli Kadrolu Norm Kadro fazlası öğretmenlerin atamaları aşağıda belirtilen esaslar
doğrultusunda yapılacaktır.
1- Öğretmenlerin Hizmet puanının hesaplanmasında, başvuruların son günü esas alınacaktır.
2- Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti yapılırken, öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması
durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi az olan öğretmen norm kadro fazlası olarak
değerlendirilip tercih dilekçesi alınacaktır. Ancak hizmet puanı ve öğretmenlikteki hizmet
sürelerinin de aynı olması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kura çekimi yapılarak norm
kadro fazlası öğretmen tespit edilecektir. Gerekli görülürse, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi
dahilinde, Okul Müdürlüğü tarafından da kura çekimi yapılabilecektir.
3- Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde matbu form
dilekçe ile yapılacaktır.
4- Başvuru ve atama işlemleri, çalışma takviminde de görüldüğü üzere tek aşamalı olarak
yapılacaktır. İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası durumda olan
öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı
bulunan eğitim kurumlarını, daha sonra da farklı ilçelerdeki alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir. Kadrosunun bulunduğu ilçe içerisinde ihtiyaç olmaması
halinde alanında ihtiyaç olan farklı ilçelerden tercih yapabileceklerdir.Norm kadro fazlası
öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine
atanamayanların görev yerleri, İl içinde Valiliğimizce resen belirlenecektir.
5- Zorunlu Hizmeti yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir.
6- Norm kadro fazlası öğretmenler, görev yaptıkları veya istekte bulundukları ilçede alanlarında
ihtiyaç bulunmadığından Res'en atamaları da yapılamadığı takdirde kendi kurumlarında görev
yapmaya devam edeceklerdir.
7- Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen
öğretmenler, 3 yıl geçmedikçe;
a. Aynı ilçe içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna,
b. İl içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atama talebinde
bulunmayacaklardır.
8. Norm kadro fazlası öğretmenler kendilerine ait bilgileri (zorunlu hizmet bilgileri, kimlik
bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici görevlendirme kaydı, hizmet birleştirme ve
norm kadro fazlası olup olmadığına ilişkin) kontrol ederek, yanlışlık varsa dilekçe ile
kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüğüne müracaat ederek belgeye dayalı olarak
düzeltilmesi talebinde bulunacaklardır. Norm kadro fazlası öğretmenin yukarıda belirtilen özlük
bilgilerindeki eksikliklerden dolayı meydana gelecek aksaklıklardan sırası ile öğretmen, eğitim
kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaktır.
9. Okul/kurum müdürlükleri hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro fazlası öğretmenlerin
tespitini yaparak, ilgili öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarını tebliğ-tebellüğ belgesi
düzenleyerek duyuracaklardır. (Tebliğ-Tebellüğ belgesi okul müdürlüğünde muhafaza
edilecektir).
10. Okul müdürlükleri öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarının duyurusunu yaparak ilgili
mevzuat doğrultusunda bilgilendirmekle sorumlu olup, herhangi bir şekilde öğretmenleri okul
tercihleri konusunda yönlendirmeye çalışmayacaklardır.
11. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul/Kurum müdürlükleri tarafından gönderilen ve norm fazlası
olarak belirlenen ve yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin bilgilerinin kontrol
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edilmesini, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi, özlük bilgilerinin kontrol edilerek
Bakanlığımız MEBBİS modülünden gerekli eksikliklerin giderilmesini sağlayacaklardır.
12. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, gerekli şartları taşımaması, bilgi ve belgelerinde eksiklik olması
nedeniyle dilekçesi kabul edilmeyen öğretmenlere bilgi verilmek üzere gerekçeleri belirtilerek
kurum müdürlüklerine iade edeceklerdir.
13. Rehberlik alanı atamaları ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığına Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 21/4. Maddesi gereği "Bir yerleşim
merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan
ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz." hükmü gereğince işlem yapılacaktır.
14. Aylıksız izinde (askerlik, doğum, isteğe bağlı vb.) bulunan norm kadro fazlası öğretmenler
istemeleri halinde başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kapsamda atananların atamaları,
05/02/2017 tarihine kadar göreve başlamadıkları takdirde iptal edilecektir.
15. Norm Kadro Fazlası öğretmenlerin atamalarına esas olmak üzere; İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
yayımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargı kararı, soruşturma, atama iptali,
bakanlık ataması vs. sebeplere bağlı olarak atama yapılması halinde bahse konu münhal ilan
edilen kadrolara norm fazlası öğretmen ataması yapılmayacaktır.
16. 2017 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer
değiştirmeleri kapsamında (Bknz: İlgili Kılavuz), aynı atama döneminde başka bir İle ataması
yapılıp daha sonra atamasını çeşitli nedenlere bağlı olarak iptal ettiren öğretmenler ile, bu atama
nedeniyle okulda norm ihtiyacı oluşması sonucu Bakanlığımızca ilgili branşta atama yapılması
nedeniyle ilgili kurumda norm kadro fazlalığı oluşması halinde, hizmet puanı en düşük olan
öğretmen değil, atamasını iptal ettiren öğretmen norm kadro fazlası olarak kabul edilecek ve
ilgiliden bu doğrultuda tercih dilekçesi alınacaktır. Aynı şekilde, 2017 yılı yönetici
görevlendirme sürecinde sınav sonucu yöneticilik tercihinde bulunup ataması yapılan, ancak
daha sonra bu atamasını iptal ettirenler de norm kadro fazlası olarak kabul edilecek ve tercihi
alınacaktır. (bulunduğu eğitim kurumunda branşında norm kadro fazlası olması halinde )
17. İlimiz Palandöken ilçesi Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'ne ilgili mevzuat gereği atama
yapıldığından ihtiyaçlar ilan edilmeyecektir.
18. Münhal ilan edilen Erzurum Spor Lisesi Beden Eğitimi alanı ve Erzurum Yakutiye Güzel
Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar alanını Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 33.maddesindeki
şartlara haiz olan öğretmenler tercih
edebileceklerdir. İlgili mevzuatta belirtilen şartlara haiz olmayan öğretmenlerin tercihleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. İlimizde genelindeki Fen Liseleri, Proje Okulları ve Halk Eğitim Merkezleri mevzuat gereği
münhal edilmeyecektir.
20. Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK'nun 9 sayılı Kararında belirtilen öğrenim
bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri
geçersiz sayılacaktır.
21. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri
zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri ile sorumlu personeller hakkında ilgili mevzuat
doğrultusunda işlem yapılacaktır.
22. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
23. Başvurulara ilişkin tereddütler İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, yukarıdaki
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
24. Bir okul/kurumda görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin hangisinin norm fazlası
olduğunun tespitine ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan bu kılavuz eki Örnek Tablo
doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.)
Not: Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin atama süreci hakkında daha sonra Müdürlüğümüzce
duyuru yapılacaktır.
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IL MILLI EĞITIM MUDURLUGU ILETIŞIM BILGILERI
İLGİLİ BlRlM

TELEFON

İnsan Kaynakları 1
(Öğretmen Atama ve
Norm Kadro
Bölümü)

0442 234 48 00
İdari Şef-152
İdari Birim-120-166

E-POSTA

FAKS NO

atama25@meb.gov.tr

0442 2339605

EKLER :
1-Çalışma Takvimi (1 Sayfa)
2-Matbu Tercih Dilekçesi (1Sayfa)
3-Örnek Tablo (1 Sayfa)
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(2017)

FORM DİLEKÇE

ADI SOYADI
TC KİMLİK NO
ATAMA ALANI
GÖREV YERİ
HİZMET PUANI

MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda/Kurumunuzda
branşında kadrolu
norm kadro fazlası öğretmen olarak görev yapmaktayım. Aşağıda belirttiğim okullara Öğretmenlerin Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi gereğince atamamın yapılmasını arz ederim.
Yukarıdaki bilgiler tarafımca doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak
işlemlerden doğacak hukuki sonuçları kabul ediyorum.
.../.../2017
Öğretmenin Adı Soyadı
İmzası
Yukarıdaki bilgileri yer alan öğretmene ait bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğunu tasdik ederim.

.../.../2017
.../.../2017
İmza-Mühür
Okul Müdürü

Mühür-Kaşe-İmza
İlçe Milli Eğitim Müdürü

TERCİHLER:
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

İLÇESİ

EĞİTİM KURUMU ADI

OKUL/KURUMLARDA NORM FAZLASI "KADROLU ÖĞRETMEN" TESPİTİNDE KULLANILACAK ÖRNEK TABLO

Branş

Norm Kadro Fazlası Olarak Belirlenecek Öğretmen

Mevcut

Norm

Kadrolu

Sözleşmeli

Kadrolu/Sözleşmeli

Yapılacak İşlem

Sayısı

A Branşı

0

1

0

Kadrolu

1

Kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

B Branşı

1

2

0

Kadrolu

1

Kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

C Branşı

2

3

0

Kadrolu

1

Kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

Ç Branşı

3

6

0

Kadrolu

3

Kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

D Branşı

2

3

1

Kadrolu ve Sözleşmeli

1- 1

Sadece kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

E Branşı

2

3

1

Kadrolu ve Sözleşmeli

1- 1

Sadece kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

F Branşı

0

3

2

Kadrolu ve Sözleşmeli

3-2

Sadece kadrolu öğretmenin dilekçesi alınacaktır.

G Branşı

2

2

1

Sözleşmeli

1

Bu aşamada sözleşmeli öğretmenin dilekçesi alınmayacaktır.

H Branşı

2

2

2

Sözleşmeli

2

Bu aşamada sözleşmeli öğretmenin dilekçesi alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR
1. Sadece kadrolu norm kadro fazlası öğretmenlerin dilekçeleri alınarak silsile yoluyla Müdürlüğümüze gönderilecektir.
2. Sözleşmeli norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemleri daha sonra yapılacağından bu aşamada kendilerinden dilekçe alınmayacaktır.

2017 YILI KADROLU NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMASI (ÇALIŞMA TAKVİMİ)
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Duyurunun Yapılması ( erzurum.meb.gov.tr)
Okul/Kurum Müdürlüklerince Öğretmenlere tebliğ işleminin yapılarak tercih dilekçelerinin alınması
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce münhal kadroların ilan edilmesi

29.11.2017
30.11.2017-01.12.2017
30.11.2017

Okul/Kurum Müdürlüklerince tercih dilekçelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

4.12.2017

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tercih dilekçelerinin incelenerek üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

5.12.2017

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli incelemelerin yapılarak atamaların yapılması (erzurum.meb.gov.tr)
Ataması yapılan öğretmenlerin ayrılış başlayış işlemlerinin yapılması
ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15.12.2017
19.01.2018 -05.02.2018

