
!-E

,1i"&i',ıı
t\\- A T.C.

KIRIKKALE VALİLİĞİ
iı vıiııi Eğitim Müdürlüğü

Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Meydaru (7 l l 00) MerkezKIRIKKALE
Intemet Adresi : http://kirikkale.meb.gov.tr
e-posta : kirikkalemem@meb.gov.tr

l4/12/2015

Ayrıntılı bilgi için: D,GENÇYILMAZ
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Sayı : 67 525833-903.02.01-E.l2827 424
Konu: Norm Fazlası Öğretmenlerin

Yer Değiştirmesi

DAĞITIM YERLERINE

İlgi :a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği (RG |,7l4l20l5_2g32g)
b) Milli Eğitim Bakanlığlna Bağh Okul ve Kurumların Yönetici ve ögretıİenlerinin Norm Kadrolarınaİliştin Yönetmelik,
c) Talim TerbiYe Kurulu Başkanlığının 20102/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı,

iıimiz dahilindeki eğitim kurumlannda norm fazlası durumda olan öğretmenlerin ilgi (a)Yönetmeliğin " ihtiyaÇ ve Norm Kadro Fazlası Ög..tr.nı.rln y.. Değiştirmeleri,, başlıklı 53. maddesinin3, ve 5, fikrası doğrultusunda,Ilimiz geneli eğitimlurumlarında görev yapan ve halen norm kadro fazlasıdurumunda bulunan öğretmenlerin atamaları yapılacaktır.
İıgi 1a; Yönetmeliğin 53. maddesinin " 3. fıkrasında, " öğretmenlerden; herhangi bir nedenleistihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarındu no., kadro sayısı azalan7ar,hizmet Puanı üstünlüğüne göre yapılacak değeİlendirme sonucunda hizmet puaru en az olandanbaşlamaküzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hiİmet puanınıneşitliği halinde s,.asıyla; öğretmenlikteki hizmetsüresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayu, no* kadro fazlası olarak belirlenir. HizmetPuanlarının hesabında Yer değiŞtirme başvuruJa.rnn ,on günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarakbelirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları y.ı.şfi |erindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarıolmak üzere il içinde alanlarında no.rn kudro açığı buıunaneğitım kurumlarına tercihleri de dikkate alınarakhizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

5' fikrasındu i::,. " Bu madde kaPsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığıngiderilememesidurumunda fazla],ık, il iÇinde Zamanabağlı olmaksızın'yapıüacut y.. deği$irmelerle giderilir, Bu şekildeYaPılacak Yer değiŞtirmelgr,. duYurusu /apılan eğitim 
-kurumlarına 

öğretmenlerin tercihleri de dikkatealınarak hizmet Puanı üstünlüğüne gore yapıhr , İazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kurumaatanmak üzere başvuruda bulunm ayaılar iie tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerceresen belirlenir.'' denilmektedir. Bu çerçevede ;

Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; Müdürlüğümüz intemet sayfasına(ııttp:zlıırirı<aıe,m yansıtılacaı olan eğitim kurumlarından tercihleri de dikkate alınarak hizmetPuanı üstünlüğüne göre YaPılacaktlr. İl içinde, tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların,hizmet puaru en fazla olandan başlamak uzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bununmümkün olmaması durum_unda ise hizmet puanı en az oiandİnbaşlamak üzere görev yapmakta oldukları iliÇinde ilgi (a) Yönetmeliğin 49' un.., 
'udd"sinde 

yer ulun ,nur...t durumları da göz önüne alınarakalanlannda, öğretmen ihtiYacı bulunan eğitim kurumlarına Kırıkkale Valiliğince (il Milli EğitimMüdürlüğü) resen atamaları YaPılacaktır. dgretm.;ı.rfi;;;uru işlemleri, çalışma takviminde belirtilensüreler iÇerisinde Norm Kadro Fazlası Öğretmenlere Ait il içi yer Değiştirme Başvuru Formu ileyapılacaktır.

Başvuru formlan, norm kadro fazlasl öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumumüdürlüklerince onaYlanarak İınıçe Milıi Eğit; Müdürlüklerine gcınoerileceı<] lıçe milli eğitimmüdürlükleri gerekli kontrolleri YaPiıktan sonra onaylarak müdürlüğümüz insan kaynakları şubesine süresiiçerisinde teslim edeceklerdir.

Buevrakgüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır'h,a



/ İ;,İ,İ]İlİİİ] 
eğitim kurumunda norm fazlası durumunda olduğu tespit edilen öğretmenler başvuruda

z, iıgl (a) yönetmeliğin Sınav Sonrası işlemler başlıklı 25 inci maddesinin 3,üncüflkrasında yer alan ,,Adayöğretmenlerin, alanında norm fazlası olması iie .sınavda d;; olmaları nedeniyle yapılacak yerdeğiŞtirmeler ile l9/4ll983 tarihli ve 83l6siİ sayılı Bakanüu. kr.uı, Kararı ile yürürlüğe giren DevletMemurlarınln Yer DeğiŞtirme Suretiyle Atanmalu.İnu iılştin vİr.*.İ,t kapsamında iao.?oiı.n sağlık vecan güvenliği mazeretlerine bağlı yei degiştirmeler_ dışında g,ı."u y".i"ri değiştirilem ez, yerlerideğiştirilenaday öğretmenlerin varsa Ek-3]t.-y., uli, po.. ;ı. aig.. Üıg u.-J.ıg.ı.r, değerlendirmede kullanılmaküzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu.müdürluğ-tine gonderilir.,, hükmü gereği Norm kadrofazlası durumda olan aday öğretmenl er 
"Uuşur.rau 

b ulunabi lecekl erdir.
3' Norm kadro fazlası aYlıkslz izinli olan öğretmenlerden izinlerinin ikinci yarıyılbaşında sona ereceğinibelgelendirenler, yer değiştirme başvurusundi bulunabilecektir.

İu.:İ*Tİ:::; r',,T:HJ,Ujl'""" 
sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen

a-AYnı ilÇe iÇinde görevYeri değişenler, dahaönce görev yaptığı eğitim kurumuna,
b-İl iÇinde görev Yeri değiŞenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atanma ta]ebinde bulunamayacaktır.s' İıgi 1a) Yönetmeliğin " Fen Liseleri ve soryuİ Bilimler Liseleri öğretmenlerinin Seçimi AtanacaklardaAranacak Şartlar" baŞlıklı 27, Madd,e.inin'İl) fikrası, Fen rlJeı..i ve Sosyal Bilimler Liseleriöğretmenliklerine atanacaklarda; \-

a) BaŞvuru tarihi itibarıYla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması,

:İ.'.:THİ::.İ:"İİ:: 
itibarıYla Bakanlık kadrolarında adayıık d6hiı en az ıjç yıl öğretmenıik yapıımış

6' SPor liselerive güzel sanatlar liseleri dışındaki €tim kurumlarında görevli norm kadro fazlasıdurumdaolan görsel sanatlar, müzik ve beden egitİmi aİan oğretmenlerinden daİa <ınce ilgili mevzuatına göre sporliseleri ile güzel sanatlar liselerine ataıııiış;].;i;; ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süregeçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumiarını t...lt .o.uiıecektir.
7' Zorunlu hizmet Yükümlülüğünü halen yapmakta olan öğretmenler ile ilgili olarak , ilgi (a)Yönetmeliğin 43, Maddesi (7)fikiası gereği "z*uİlu çalışma vrtrr?riiircü öngörülen eğitim kurumlarındagörev YaPan öğretmenlerden görevli oldikları .gitl, d*;'r;'tljurn..ur,, norm kadro uygulamasıveYa diğer nedenlerle g<ırev YJrleri resen zo.unür-çrı,ş.u ytıttımltııtığİ öngörülen eğitim kurumları dışınadeğiŞtirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çahşma yükümlülüklerini tamam]amakuzere 4' 5 veYa 6 ncı hizmet aıarunoaı<i eğitim tr.r.nlu.rnu atanır. ,i ır,ilru gereği işlem yapılacağından bu
3,HffiİİJ.':h:İletmenlerin 

öncelikle zirunlu hjzmet yükümıüğü öngöniien .giii, kur'umıarını tercih

Maddesinin 4. fikrası gereğince, Bir yerleşim merkezindeki her eğitimöğretmen norm kadrosu doldurulmudan itir.i u. ,ıit.ut-ip ,o'., ı.uaroıu.u

8. Ilgi (b) yönetmeliğin 2l.
kurumunda en az 1 rehberlik
atama yapılmayacaktır.
9' Ilgi (a) Yönetmeliğin " Yer değiŞtirmelerde esas alınacak hususlar " başlıklı 55. maddesinin 3. fikrasıgereği' Norm kadro fazlası ogretmenler tercih ettikleri .ğİ;i," krrumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göreatanacaklardır, Hizmeİ Puanı hesaPlanmasında, başvurulirın son günu esas alınacaktır. Hizmet puanlnlneŞitliği halinde sırasıYla; öğretmenlikteki hizmet sii.esi oaha farlu o.|unu,_.öğretmenliğe daha önce başlayanaöncelik verilir; eŞitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen kura ile belirlenecektir.10' Norm kadro ve ihtiYaÇ fazlası öğretmen olup olmadığı, bilgilerinin kontrol edilerek, yanlışlık varsa
trl-r'rnrf}:iili]ii[r*,'"",'J,}TJ*hri*:#,l Ş;il'l,.., yöneticiıeri ve iıçe ı,ıiıii Eğitim
t1' Gerekli Şartları taŞımadan, , asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve.belgeyle yapılan başvurular geçersizsaYılacak baŞvuruda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde-belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanındaYapmayan okul ve ilÇe Yöneticileri ile sorumlupeİsoneller ıruı.t,nou yasal işlem yapılacaktır.12' BaŞvuruda bulunacak norm kadro fazlası öğretmenler başvuru formunda en fazla 20 tercihtebulunabileceklerdir, Öğretmenler kadrosunu1 u.u|u1o"ueu iıçe içeısinoeki açık 

';l;;"; 
bütün eğitim eğitimkurumularını tercih 

'n'_\T" 
s.onra diger iii.ı.roetl eglTim tr.;lnıuiln, tercih edebileceklerdir. Kadrosununbulunduğu ilÇesinde eğitim kurumla]ında'branşların"d, ,"İ"r"r, olmayan öğretmenler diğer ilçelerdekieğitim kurumlarındaki kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabileceklerdir.

Milli Eğitim Müdıiflüğü Cu.mhuriyet Meydanı 17l l00) Merke/KIRIKKALE
Intemet Adresi : http://kirikkale.rneb.gor.tr
e-posta : kirikkalemem@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: D.GENÇYILMAZ
Tel ; (03 l 8) 224 61 03-04-07-08
Faks:(0318) 22425 59

Bu evrak güvenli elektronik imza ile i.rul-
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13. Norm kadro fazlası olup, il genelinde alanında boş norm açığ bulunmayan öğretmenler, kendi
kurumlarında görev y apmay adevam edeceklerdir.
14. Norm kadro fazlası öğetmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile
tercihlerine atanamaYan öğetmenlerin görev yerleri, ilçe içinde Valiliğimizce isteklerine bakılmaksızın
belirlenecektir. Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal
edilmeyecektir.

l5. Bakanlığlm:,zca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanmasl veya mevzuatdeğişikliği
olması durumunda, norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilebilir veya etelenebilir.
16. Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içerisinde kadrosunun bulunduğu eğitim
kurumundan temin edecekleri başvuru formunu doldurup imzalayarak kurum müdürlerine teslim
edecekleridir.

17. AÇıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitirn Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer Değiştirme
Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin yönetmeliğinin ilgili
hükümleri esas alınacaktır.

Eğitimkurumuyöneticilerinimüdürlüğümüzintemetsitesinde@)
yayınlanacakolan''NormFazlasıÖğretmenlerinYerDeğiştirmesi,'yazımızıi,"@,,
öğretmenlere duYurarak , tercih formlarını ve hizmet puan kartlarını (başvuruların son günü tarihli olacak
Şekilde_hesagl,anı1) onavlanarak en geç 23 Ara|ık 2015 Çarşamba günü saat 12:00 'ye kadar Müdürlüğümüz
Insan Kaynaklan Yönetim Şubesine elden teslim edilecektir.

Bilgilerinizi ve aşağıdaki takvimde belirtilen sürelere uyularak işlem yapılmasını rica ederim.

Adnan KAYIK
Vali a.

vali yardımcısı

Ek:

1- Norm Kadro FazlasıÖğretmenlerin Yer Değiştirme Başvuru Formu

Dağıtım:
(8) İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkez tüm eğitim kurumu müdürlüklerine

NORM FAZLASI ÖĞnPTVPNLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKViMİ

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih
Norm |'azlası Oğretmenlerin yer değiştirme
duyurusu 14 Ara|ık 2015
kurum Müdürlüklerince Norm kadro razl.ası
öğretmenlerin tespiti ve kontrollerinin yapılması I4-I5-|6 Aralık 2015

Başvuruların Kabul Edilmesi 17-23 Ara|ık 20l5
Başvuruların değerlendirilmesi ve atarnaların
ppılması 28 Arahk 2015
Ataması yapılan öğretmenlerin ilişiklerinİn
kesilmesi ve yeni görevlerine başlaması 25 Ocak20l6 -05 Şubat 2016

Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı (71l00) Merkez/KIRIKKALE
Internet Adresi : http://kirikkale.meb.gov.tr
e-posta : kirikkalemem@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: D.GENÇYILMAZ
Tel ; (03 18) 224 61 03-04-07-08
Faks:(0318) 22425 59

Buevrakgüvenlielektronikimzaileimza1anmıştır,http://evraksorgu.meb.gov.tradresino.n



NORM KADRO FAZLASI öĞnBrurxr,sRE air iı, içi vnn »rĞişriruın BAş}URu FoRMLT

[.C. KimlikNo

Adı Soyadı

Mezun Olduğu Yükseköğretim Kurumu ve
]öltimii/Anabilim Dalı

Alanı

Hizmet puanı

Görev Yaptığı Kurum

Zoıunlu Çalışma Yükümlülüğü

Yaptl ı Yapıyor a Yapmadı 1 Muaf 3

Atanmak İstedipi Eğitim kurumlırı

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

l2

13

l4

l5

l6

|7

l8

l9

20

Formdaki bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilerin yanlış olınası halinde basvurumun geçersiz savılmasını kabul ederim,

.../12/20|5

Adı ve Soyadı
knza

oNAY

Okul/Kurum Müdürü İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü


