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T.C.
HATAY VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı     : E-73943645-903.02.01-66007367                                                                              16.12.2022
Konu : İhtiyaç ve Norm  Kadro Fazlası 
              Kadrolu Öğretmen Atama Duyurusu

................  KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

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. 
           ç) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarihli 9853896 sayılı ve 2016/19   sayılı 
                Genelgesi.                                                                                                                                     
           d)15.12.2022 tarihli  ve  E-73943645-903.02.01-65961363 sayılı Valilik Onayı.
       

               İlimiz genelindeki ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin atamaları İlgi 
(a,b,c) Yönetmelik hükümleri ve İlgi (ç) Genelge kapsamında, İlgi (d) Valilik Onayı ile aşağıda belirtilen 
açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 
             Norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, eğitim kurumlarının norm kadroları göz önünde 
bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi 
doğrultusunda tespit edilecek, eğitim kurumlarında  ve ilçe milli eğitim müdürlükleri emrinde görev yapan 
norm kadro fazlası öğretmenlere tebliğ edilecek ve öğretmenler de ekli takvim doğrultusunda başvuru 
yapacaklardır.
         Hizmet puanı hesaplanmasında; 1. aşamaya başvuranlar için başvuruların son günü olan 
21/12/2022, ikinci aşamaya başvuranlar için ise başvuruların son günü olan 28/12/2022 tarihi esas 
alınacaktır.

                     İhtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, başvurularını yazımız ekinde 
gönderilen başvuru formu ile yapacaklardır. 
           I. Aşama: İhtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler tarafından  ekte gönderilen 
başvuru formu ile sadece görevli oldukları ilçedeki eğitim kurumları  tercih edilecektir. Başvuru formu ile 
ekli takvim doğrultusunda en fazla 25 tercih yapabileceklerdir. 
            II. Aşama: Birinci aşamada yerleştirilemeyen ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler 
il içinde alanlarında münhal bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Ancak atanmak istediği 
ilçede branşında norm kadro fazlası öğretmen varsa  tercihte bulunamayacaktır, buna rağmen yapılan 
tercih başvuruları dikkate alınmayacaktır.

          İhtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu 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 verilecek; eşitliğin devamı hâlinde 
ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

          Bu duyuru kapsamında ihtiyaç ve norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen 
öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.     
        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”, “ Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim 
Sistemleri” mezunları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını tercih edemeyecektir.
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  İlçe milli eğitim müdürlüklerince  tespiti yapılan norm kadro fazlası  kadrolu öğretmenlerin eğitim 
kurumu  müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen 
öğretmenlere eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacak olup; sorumluluk 
eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olacaktır. 

          Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler, aylıksız izinlerini 06/02/2023 tarihinde 
sonlandırıp göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabileceklerdir.  
          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 bulunamayacaktır.         
         Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 
İlişkin 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.
             Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama 
iptali, Bakanlık ve Valilik ataması vb. nedenlerle atama yapılması durumda eğitim kurumlarına atama 
yapılmayacaktır.
           Hizmet cetvelindeki bilgilerin kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak 
düzeltilmesinden birinci derecede öğretmen sorumludur. Atama yapıldıktan sonra hizmet puanında 
oluşan değişiklikler değerlendirmeye alınmayacaktır.
               Gerekli şartları taşımadan yapılan ,asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan, 
süresi içinde usulüne uygun yapılmayan, alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular 
geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir. 
             Diğer eğitim kurumlarında geçici görevlendirilen ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin 
başvuru ile ilgili iş ve işlemleri,  tebliğ dahil,  kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu  müdürlüğü 
tarafından yürütülecektir.
            Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme 
takviminde belirtilen süre içinde sonlandırılacaktır.
        İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin 
giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri (Öğretmen Atama 
Birimiyle) e-posta (atama31@meb.gov.tr) veya telefon ile iletişim kurulacaktır.     

   Duyuru yazımızın ve  öğretmenin norm kadro fazlası  olduğunun  ilçeniz ve ilçenize bağlı eğitim 
kurumu müdürlüklerinde görev yapan norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlere imza karşılığında tebliğ 
edilmesi, iki nüsha halinde düzenlenen tebliğ-tebellüğ belgelerinden birinin öğretmenin dosyasına 
konulması, diğerinin ise başvuru formuna eklenerek onaylı hizmet cetveli ve başvuruların son günü 
itibariyle düzenlenmiş hizmet puan kartı ile birlikte  Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 
(Öğretmen Atama) Şubesine elden teslim edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                Seyit Ali BÜYÜK
                                                                                                                                        Vali a.
                                                                                                                             İl Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1-Yer Değiştirme Takvimi  (1 sayfa)
2-Yer Değiştirme Başvuru Formu  (1 sayfa)
3-Tebliğ –Tebellüğ Belgesi (1 sayfa) 
4-İhtiyaç Listesi (BİLSİS üzerinden gönderilecektir.)

Dağıtım:
15 İlçe Kaymakamlığına 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


