
Bu belge güvenli
Adres : Adres:   Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Zeki YILMAZ - Teknisyen         
Telefon No : 0 (372) 253 69 58 Unvan :  Teknisyen         

  E-Posta: atama67@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: https://zonguldak.meb.gov.tr/            Faks:3722519146         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  c247-04c7-3a7b-a071-3bed  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-56022206-903.02.01-25391099 21.05.2021
Konu : Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim
              Kurumlarında Görevli Norm (ihtiyaç) Fazlası 
              Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi 
              

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
         b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm
              Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
         c) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği

      
İlimiz milli eğitim müdürlüklerine bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan eğitim Kurumlarında 

ilgi (c) yönetmelik hükümleri ile görevli kadrolu öğretmenlerden, ilgi (b) yönetmelik ile yapılan 
2020-2021 eğitim öğretim yılı norm kadro güncellemelerine istinaden onaylanan norm tespit 
çizelgelerine göre Norm(ihtiyaç) fazlası öğretmenlerin, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercih ve puan üstünlüğüne göre takvim doğrultusunda 
atanmaları yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1-İlgi (a) Yönetmeliğin 53.maddesinin 3.fıkrasında” 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 olan /05/2021 tarihi 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 
kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.“ hükmü yer almaktadır.

2-Okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yukarıdaki hüküm doğrultusunda ilçelerinde ve 
okullarında görevli öğretmenlerden branş bazında norm (ihtiyaç) fazlası durumdakilerin (ekteki listede 
yer almakta olan) tespitini yaparak gerekli tebligatı yapmaları gerekmektedir.   

3-Öğretmenler tercihlerini zorunlu çalışma yükümlülüklerine göre yapmaları, zorunlu çalışma 
yükümlüsü olan norm fazlası öğretmenlerin 4,5 ve 6. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih 
etmeleri gerekmektedir.  
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4-Norm kadro fazlası öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerinde, öğretmenlerin halen görev 
yaptıkları eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlalığı  durumu dikkate alınarak branşlarında öncelikli olarak 
kadrolarının bulunduğu yerleşim yerindeki/ilçedeki eğitim kurumlarına bunun da mümkün olmaması 
durumunda diğer ilçelerdeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre 
değerlendirilmek suretiyle atama yapılacaktır. Bu sebepten norm(ihtiyaç) fazlası durumdaki kadrolu 
öğretmenler tercih başvurusunda öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede bulunan eğitim kurumlarını 
tercih edecek, bunun mümkün olmaması veya kadrolarının bulunduğu ilçedeki ihtiyaç bulunan tüm 
eğitim kurumlarını tercih etmeleri  koşulu ile ilçe dışı tercihte bulunacaktır. Okul-kurum ve ilçe milli 
eğitim müdürlüklerinin tercih başvurularında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

5- Özel Program ve Proje Uygulayan eğitim Kurumlarında görevli norm(ihtiyaç) fazlası 
öğretmenlerden bu duyuru kapsamında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme 
başvurusunda bulunmayan veya tercihte bulunup yer değişikliği gerçekleşmeyenlerin kadroları 
Valiliğimizce bulundukları ilçelerin milli eğitim müdürlüğü emrine alınacaktır. Bu hususun 
ilgililere ilçe ve okul müdürlüklerince duyurulması, herhangi bir mağduriyete mahal verilmemesi 
gerekmektedir.   

6-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde norm kadro fazlası olma şartı 
aranacağından norm kadro fazlası olmayan öğretmenlerin atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Norm kadro fazlası öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında başvurunun son günü 
ve MEBBİS kayıtları esas alınacaktır.

 
8-Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenler yer 

değiştirme sürecinde kendilerine tebliğ edilen branşındaki münhal eğitim kurumları arasından en fazla 20 
(yirmi) eğitim kurumu tercihinde bulunarak ekte gönderilen başvuru formu ile kadrosunun bulunduğu 
eğitim kurumu müdürlüklerine başvuracaklardır.  

9-Bilişim teknolojileri alanında; “bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği 
matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar  
teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

10-Yer değiştirme işlemlerinde; gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile yer değiştirme 
takviminde belirtilen iş ve işlemlerin tam ve zamanında eksiksiz yapılmasından ilgili Okul/kurum/ilçe 
yöneticileri sorumlu olacaktır.

11-Norm kadro fazlası öğretmen atamalarında ekte gönderilen başvuru formu kullanılacaktır. 
Atamalar işlem takvimine göre sonuçlandırılacaktır.

12-Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayımlanması veya mevzuat 
değişikliği olması durumunda norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilir veya 
ertelenebilir.

13-İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, norm kadro fazlası olması 
halinde 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer 
değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
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14-Öğretmenlere ait bilgilerin kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici 
görevlendirme kaydı, norm kadro fazlası olup, olmadığına ilişkin kontroller yapılarak, yanlışlık varsa 
belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaklardır.

15-İlimizde faaliyette bulunan Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında görevli 
Norm(ihtiyaç) Fazlası öğretmenlerin listesi ekte gönderilmiş olup, listede yer alan öğretmenlere 
duyurumuzun tebliğ edilerek süresi için başvurularının alınıp değerlendirme yapılmak üzere 
müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

16-Bu duyuru kapsamında yalnızca norm kadro fazlası öğretmenlerimiz istekte 
bulunabileceklerinden, ilçenizde/okulunuzda 2020-2021 eğitim öğretim yılı norm tespit çizelgelerine 
istinaden belirlenen norm kadro fazlası durumunda bulunan kadrolu öğretmenler,  (Covid-19 salgını 
nedeni ile uzaktan eğitim faaliyeti yapıldığından) yazılı  olarak, bunun mümkün olmaması halinde 
diğer iletişim kanalları vasıtası ile mutlaka tebliğ edilmesi, il dışında bulunan öğretmenlere de 
ulaşılarak süreç ile ilgili bilgi verilmesi, tercihlerinin alınması, askerlik, doğum izni vb. nedenlerle 
aylıksız izinde bulunanlardan tercih yapmak isteyenlerden 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlangıcı 
itibari ile göreve başlayacağına ilişkin beyan alınması gerekmektedir.

17- Tercih başvurularının ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan başvuru listesinin ekli 
takvimde belirtilen tarihe kadar, ikinci bir yazışmaya mahal verilmeden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları 
(Atama) Şubesine iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                  Ali TOSUN
                                                                                                                   Vali a.

                                                                                                                       İl Milli Eğitim Müdürü

ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM
              KURUMLARINDA GÖREVLİ NORM(İHTİYAÇ) FAZLASI ÖĞRETMENLERİN 

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

 Yapılacak İşler  Tarih
 Duyuru Yapılması, Norm Fazlası Öğretmenlere 
Tebliğ Edilmesi ve Başvuruların Yapılması

 21/05/2021 - 25/05/2021

Atama Başvurularının Değerlendirilmesi                   
           

26/05/2021 - 28/05/2021      

Atama Sonuçlarının Duyrulması                                 
  

31/05/2021       
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Ekler:
1-Başvuru Formu
2-Branş Bazlı Münhal Okul Listesi
3-Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında Görevli Norm(ihtiyaç) Fazlası                           
   Öğretmenlerin Listesi 

Dağıtım:
Gereği :
1-Çaycuma Kaymakamlığına (İlçe MEM)
2-Devrek Kaymakamlığına (İlçe MEM)
3-Kdz.Ereğli Kaymakamlığına (İlçe MEM)
4- Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne
5- Mehmet Çelikel Lisesi Müdürlüğüne
6- Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğüne


