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Konu: Norm Kadro Fazlası Öğretmenler.

…………………………… KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair

Yönetmelik.

İlgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesinde "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."denilmektedir.

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler, öncelikle
görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçesindeki eğitim kurumlarını; zorunlu çalışma yükümlüsü
olan öğretmenler ise aynı ilçede bulunan, alanlarında ihtiyaç duyulan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü
öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar;
1-Atamalar başvuru sahiplerinin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
2-İlgi (b) Yönetmeliğin 31. maddesinin 2' nci fıkrası gereğince görevlendirme süresi dolan

müdür yardımcılarının kendi okullarını istemeleri halinde öncelik hakkı verilecektir.
3-Herhangi bir eğitim kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine

atanamayanların görev yerleri ilçe içinde re'sen yapılacaktır.
4-Başvurular müdürlüğümüzün internet adresinden ilan edilen münhal liste doğrultusunda 01 –

04 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 07 Aralık 2015 tarihi
mesai bitimine kadar başvuru onaylama işlemlerini gerçekleştirecektir. İl onayı ve atama işlemleri ise
11 Aralık 2015 tarihinden sonra yapılacaktır.

Bilgilerinizi, ilçenizde norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlere imza karşılığı
duyurulmasını ve başvuru çıktılarının imzalatılarak bir nüshasının başvuru sahibine verilmesi bir
nüshasını da müdürlüğümüze DYS sistemi üzerinden en geç 09 Aralık 2015 tarihine kadar
gönderilmesini rica ederim.
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