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T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 

Sayı : 65333984-903.01-E.24554496 10.12.2019
Konu : İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası
             Kadrolu Öğretmen Ataması

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a)  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

b)  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin
      Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

 c) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.
 d)  MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih ve 9853896 Sayılı
       2016/19 Sayılı Genelgesi.
Bilindiği üzere ilimiz geneli eğitim kurumlarının norm bilgileri ilgi (b) Yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda güncellenerek, Norm Kadro Tespit Çizelgeleri Bakanlığımızca 
11/11/2019 tarihinde onaylanmıştır.

İlimiz genelindeki ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin atama 
işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin 53.maddesi, ilgi (b) Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve ilgi (d) 
genelge doğrultusunda yazımıza ekli takvim doğrultusunda yapılacaktır.

İlgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesinin " 3. fıkrasında:
(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 kuramlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı 
üstünlüğüne göre atanır,

Aynı maddenin 5.fıkrasında ise:
(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 kuramlarına 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. Ancak ilgili mevzuatına 
göre alınan 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, denilmektedir.

Bu nedenle; aşağıda belirtilen genel açıklamalar doğrultusunda başvurular alınıp 
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atamalar gerçekleştirilecektir.
1-İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan kadrolu öğretmenler yazımız 

ekindeki iki ayrı başvuru formu ile en fazla 25 tercihte bulunabilecektir. Norm fazlası alanlar 
itibariyle ihtiyaç listesi müdürlüğümüz resmi web sitemiz olan Bilecik.meb.gov.tr adresinde 
ekli takvimde belirtilen tarihte yayınlanacaktır.

2-Birinci Başvuru Formu- 1 ile ilgi (a) Yönetmeliğin yukarıda açıklanan hükmü 
doğrultusunda sadece görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları 
ilgili tarafından tercih edilecektir. Başvuru sahiplerinin bu doğrultuda yaptıkları tercihlerine 
yerleşememesi veya tercihte bulunmaması halinde ilgi (d) genelge hükmü gereği alanlarında 
ilçe içerisinde münhal norm kalması durumunda bu yerlere hizmet puanı en az olandan 
başlayarak atama işlemleri resen yapılacaktır.

3-İkinci Başvuru Formu - 2 ile ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler 
görev yaptıkları ilçe dışındaki diğer ilçelerde alanlarında münhal bulunan eğitim kurumlarına 
tercihte bulanabileceklerdir. Bu başvurular ilgilinin birinci başvuru formundaki tercihlerine 
atanamaması durumunda kalan münhal yerler için dikkate alınacaktır. Herhangi bir kuruma 
atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayan öğretmenlerin görev 
yerleri, ilgi (d) genelge hükmü gereği hizmet puanı en az olandan başlamak üzere il içerisinde 
resen yapılacaktır.

4-Valilik atama kararnamesinin açıklama bölümünde "norm kadro fazlası öğretmen 
olarak atanmıştır" ibaresi bulunan öğretmenler, hizmet puanlarına bakılmaksızın doğrudan 
norm kadro fazlası öğretmen olarak değerlendirilecektir.

5-Hizmet cetvelindeki bilgilerin kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak 
düzeltilmesinden birinci derecede öğretmen sorumludur. Atama yapıldıktan sonra hizmet 
puanında oluşan değişiklikler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son günü (16/12/2019) tarihi esas 
alınacaktır. Başvuru belgelerine onaylı hizmet cetveli ve başvurunun son günü itibari ile 
düzenlenmiş hizmet puan kartı eklenecektir.

7-Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma 
sonucunda görev yerleri il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde 
değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden 
atanma isteğinde bulunanların atamaları iptal edilecektir.

8-Herhangi bir nedenle atama işlemi gerçekleştiği halde, ataması isteğe bağlı iptal 
edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il 
içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına 
valiliklerce atanacaktır. Bu durumda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde puan 
üstünlüğüne bakılmayacaktır.

9-İlgi (b) Yönetmeliğin 21. Maddesinin 4. fıkrası gereğince, bir yerleşim 
merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 
ikinci ve müteakip norm kadrolara atama yapılmayacaktır.

10-Zorunlu hizmeti devam eden öğretmenler, sadece 4. 5. ve 6. zorunlu hizmet 
alanında bulunan eğitim kurumlarım tercih edeceklerdir. Zorunlu hizmet alanı dışındaki 
eğitim kurumlarına tercih yapmaları halinde bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

11-İlgi (a) Yönetmeliğin “ Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar ” başlıklı 53. 
maddesinin 3. fıkrası gereği, Norm kadro fazlası öğretmenler tercih ettikleri eğitim 
kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklardır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde 
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana 
öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile 
belirlenecektir.
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12-Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen kadrolu öğretmenlerin yer 
değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

13-Norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerden aylıksız izinli olanlar izinlerinin 31 
Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilecektir.

14-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 istisna olduğundan bu durumda 
olanlar başvuru formundaki ilgili yeri işaretleyip belgelendireceklerdir.

İhtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, ilgili mevzuat uyarınca 
Müdürlüğümüzce belirlenerek en son hali  DYS üzerinden gönderilecektir.

Norm kadro fazlası öğretmenler; alanlarında ihtiyaç bulunmaması veya başvuruda 
bulunmak istememesi halinde gerekçeleri ile birlikte başvuru yapmalarının sağlanması. 
Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “ 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz önünde Bulundurulacak Hususlar “ başlıklı 9. 
maddesinin son fıkrası “ İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, 
sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve 
savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında 
mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz, “ 
denildiğinden, bu madde gereği, ilçenizde norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru form 
dilekçelerine eşlerinin görev yeri belgeleri eklenecektir.

Duyuru yazımızın norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlere imza karşılığında tebliğ 
edilecektir, iki nüsha halinde düzenlenerek tebliğ-tebellüğ belgelerinden biri öğretmenin 
dosyasına konulacaktır. Diğerinin ise norm kadro fazlası öğretmenlerin atama başvuru form 
dilekçeleri, onaylı hizmet cetveli ve başvurunun son günü itibari ile düzenlenmiş hizmet puan 
kartı eklenerek 17/12/2019 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine 
elden teslim edilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini  rica ederim.
                 Ramazan ÇELİK
           Vali a.
                                                                                                           Milli Eğitim Müdürü
Ek:
1-Başuru Formu (2 sayfa)
2-Atama Takvim (1 sayfa)
3-Norm Fazlası Öğretmenlerin Listesi (   sayfa)
4-Boş Norm Okul/Alan Listesi ( sayfa) 
5-Tutanak  Örneği
Dağıtım:
7 İlçe Kaymakamlıklarına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkez Okul ve Kurum Müd.ne. 


