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T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 79563171-903.02.01-E.17477103 01/12/2020
Konu : Norm Kadro Fazlası Öğretmen Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :  a)Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

          c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin     
              Norm Kadrolarına İlişkin  Yönetmelik.
     

Norm güncelleme işlemleri ilgi (c) Yönetmelik kapsamında yapılarak okul/kurum 
müdürlüklerinin norm kadroları belirlenmiştir.

Öğretmenlerimizin dengeli dağılımına yönelik çalışmalar kapsamında İlimiz genelindeki eğitim 
kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ilgi (b) Yönetmeliğin 53 üncü 
maddesi kapsamında atamaları yapılmak üzere başvuruları alınacak olup, tercihte bulunanlara en fazla 25 
(yirmibeş) eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas 
alınacaktır.

 Atama başvuruları üç aşamalı olarak alınacak olup, norm fazlası öğretmenler birinci aşamada 
kadrosunun bulunduğu yerleşim bölgesinde/ilçede kendi alanında ihtiyaç bulunan tüm eğitim kurumlarını 
tercih edebileceklerdir. Yerleşim bölgesinde ihtiyaç olmaması halinde diğer yerleşim bölgelerini tercih 
edebileceklerdir. Birinci aşamada kesinlikle il genelinde tercihte bulunulmayacaktır. Birinci aşamada ilçe 
içerisinde istekli öğretmenlerin yerleştirilmesi yapıldıktan sonra tercihte bulunmayan  veya tercihine 
yerleşemeyen öğretmenlerden ikinci aşamada ilçe içerisinde kalan boşluklara res'en yerleştirilecektir. 
Üçüncü aşamada ise norm fazlası öğretmenlerden il genelindeki eğitim kurumlarını tercih 
edebileceklerdir. Atamalar tercih sırasına ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. İlçe Eğitim 
Kurumu  Müdürlükleri başvuru yapanların tercihlerini kontrol ederek, hatalı işlemler düzeldikten sonra 
takvime uygun bir şekilde başvurunun Müdürlüğümüze ulaşmasını sağlayacaklardır.

 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin ilgi (a) Yönetmeliğin 9'uncu 
maddesi dikkate alınarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan 
öğretmenleri ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan 
öğretmenlerin başvuru işlemleri için;

1 - Öğretmenlerin eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre atamalar  takvimde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

2- Zorunlu hizmetini yapan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet 
alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3 - İlimiz Merkezde norm fazlası durumunda olan öğretmenler tercihleri sırasında öncelikle 
yerleşim bölgesinde kendi alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Ancak 
yerleşim bölgelerinde ihtiyaç olmaması halinde diğer yerleşim bölgelerini de tercih edebileceklerdir.

4- Rehberlik alanı atamalarında ilgi (c) Yönetmeliğin 21'inci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği 
işlem yapılacaktır.

5- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar 
Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" 
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mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.
6- Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, ve  Bilim Sanat Merkezinde görevli olan ihtiyaç ve norm 

kadro fazlası öğretmenlerin tercihleri;
a) Güzel Sanatlar Lisesinin (Müzik, Görsel Sanatlar) Spor Lisesinin (Beden Eğitimi) 

öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezi hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
b) Daha önce ilgili mevzuata göre Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik, Görsel Sanatlar) ve Spor 

Lisesine (Beden Eğitimi)  öğretmen olarak atanmış olanlardan, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 
ayrıldıkları tarihten itibaren aradan 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı ile Güzel Sanatlar ve 
Spor  Liselerini istemeleri halinde tercih edebilecektir.

c) Bilim ve Sanat Merkezinde hâlen görev yapanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, Bilim ve 
Sanat Merkezi ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve Sanat Merkezinde daha önce 
görev yapmamış olanlar bu kurumu tercih edemeyecektir.

7- İhtiyaç ve Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından 
yapılacaktır. İhtiyaç ve norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Okul/Kurum 
Müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacaktır.

8- İhtiyaç ve Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere tebligatın yapıldığına dair 
tebellüğ belgesi ve branş bazında ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenlerin hizmet puanlarını 
gösterir isim listelerinin okul ve kurum müdürlüklerince muhafaza edilmesi gerekmektedir.

9- Öğretmenler atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler modülünden 
inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

10- Aylıksız izinli olan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler 08/02/2021 tarihinde göreve 
başlayacağını belgelendirmek kaydıyla başvuru yapabilecektir.

11- Kadrosu İl ve İlçe MEM'de bulunan öğretmenlerimiz, görev yaptığı kurumun kapatılması ve 
ders yükünün azalması nedeniyle  norm kadro fazlası durumuna düşen ve ihtiyaç fazlası öğretmen olarak 
atanan öğretmenlerimiz ekte gönderilen form dilekçe ile en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih 
yapabilecektir. Başvuru formu 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup, bir nüshası Okul/Kurum Müdürlüğünde 
muhafaza edilecek diğer nüshası ise Merkezde Okul/Kurum Müdürlükleri, ilçelerde ise İlçe Millî  Eğitim 
Müdürlüğü tarafından  atama takviminde belirtilen tarihlere kadar DYS üzerinden Müdürlüğümüz 
Personel II  Şubesi (Atama) 'ne gönderilecektir.

12- Atamalar takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
13- Ekli münhal norm kadro listesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık tespit edildiğinde 

02/12/2020 günü mesai bitimine kadar e-mail yolu ile  Müdürlüğümüz Personel II Şubesi 
(atama19@meb.gov.tr)'ne bildirilecektir.

14- Münhal ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptal, bakanlık ataması 
vs. nedenlerle atama yapılması durumunda eğitim kurumlarına atama yapılamayacaktır.

15- Herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine 
atanamayanların görev yerleri ilçe içerisinde Valiliğimizce re'sen ( hizmet puanı en az olan öğretmenden 
başlamak üzere) yapılacaktır. Ancak 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 ihtiyaç ve norm kadro fazlası konumda bulunanlar, engellilik 
durumlarının devamı süresince re'sen görev yeri belirlemeden istisna olacaktır.

16-Proje okullarında görev yapan norm fazlası öğretmenler, istemeleri halinde münhal kurumlara 
başvuru yapabilecek olup, re'sen atamaları yapılmayacaktır.

17-Aday öğretmenler başvurunun son günü itibariyle adaylıkları kaldırılmadıkça başvuruda 
bulunamayacaklardır.

18-Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile ihtiyaç listesinde düzeltme yapılması 
gereken durumların ortaya çıkması halinde bu değişiklikler Müdürlüğümüzün http://corum.meb.gov.tr 
adresinde yayımlanacağından başvuruda bulunacaklar, okul müdürlükleri ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince takip edilmesi gerekmektedir.

19-Açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgi (b) ve (c) Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümleri 
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esas alınacaktır.
      Bilgilerini ve yazının İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosundaki ihtiyaç ve norm kadro 

fazlası  öğretmenlere görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürlüklerince, kendi eğitim kurumunda 
ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumda olup diğer eğitim kurumlarında geçici görevli olarak 
görevlendirilen öğretmenlere ise kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerince tebliğ edilerek 
başvuru yapmalarının sağlanması, herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına meydan verilmemesi hususunda 
gereğini  rica ederim.

 ATAMA TAKVİMİ

 YAPILACAK İŞLEM TARİH
Atamaların Duyurulması 01/12/2020 - 03/12/2020
Münhal Kadroların İlanı ve I. Aşama 
Başvurularının Alınması   

03/12/2020 -09/12/2020

I. Aşama Başvuru Formlarının Eğitim Kurumu ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl  Milli Eğitim 
Müdürlüğüne Teslimi  

11/12/2020  ( Mesai Bitimine Kadar)

I.-II. Aşama Atama/Res'en Atama ve Sonuçların 
İlanı   

14/12/2019 -16/12/2019

III. Aşama İçin Münhal Kadro İlanı 17/12/2020
III. Aşama  Başvurularının Alınması ve Başvuru 
Formlarının İl  Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslimi

18/12/2020 - 23/12/2020 ( Mesai Bitimine Kadar )

III. Aşama Atamalarının  Yapılması ve Sonuçların 
İlanı           

25/12/2020 

 Tebliğ ve Ayrılma Başlama İşlemleri                       22 Ocak 2021 tarihinden itibaren ( II. Dönem 
başında atandıkları eğitim kurumunda görevine başlayacak şekilde)
Not: Norm fazlası olan öğretmenlerin görevlendirildikleri kuruma atanması halinde tebliğ edildiği 
tarihten itibaren ilişik kesme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 

                                                                                                              Mustafa ÇİFTÇİ
                                                                                                                        Vali
                                                                                                                     
Ek : 
1-Ek1 Form Dilekçe (1 Sayfa)
2-Ek2 Münhal Kurumlar Listesi (... Sayfa)
  (Ekler Müdürlüğümüz Web Sayfasında Yayımlanacaktır.)

Dağıtım :
13 İlçe Kaymakamlığına(13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkeze Bağlı Eğitim Kurumu Müdürlükleri
Müdürlüğümüz Birimleri


