ELAZIĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN
BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
1. İl/İlçe emrinde ve kurumunda norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerin, ihtiyaç olan eğitim
kurumlarına dağıtımını sağlamak amacıyla; 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53’üncü
maddesi doğrultusunda aşağıda belirtilen atama takvimine göre başvuruları alınacak ve atamaları
gerçekleştirilecektir.
2. Norm fazlası öğretmenler okul/kurum müdürlükleri tarafından tespit edilecek ve ilgili öğretmene tebliğ
edilecektir.
3. Atamalar, aşağıdaki takvimde de görüldüğü üzere, tek aşamalı olarak yapılacaktır. İl/İlçe emrindeki ve
eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları, tercihleri ve hizmet
puanı üstünlüğüne göre alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53’üncü maddesinin (3) nolu
bendinde, “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.” denilmektedir.
Öğretmenler tarafından tercih sıralaması yapılırken, öncelikli olarak kadrosunun bulunduğu yerleşim
yeri ya da ilçe olmak üzere il geneli olarak sıralanması gerekmektedir. Aksi durumda yapılan tercihler
dikkate alınmayacaktır.
4. Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından başvuruların son günü olan
26.02.2019 tarihi esas alınarak, hizmet puanlarının Eğitim Kurumu Müdürlüklerince MEBBİS’ten
hesaplatılması bu tarihli hizmet puanın başvuru formuna işlenmesinin sağlanması ve bu tarihli puanı
gösterir hizmet puan kartının başvuru formuna eklenerek İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca MEBBİS sisteminden alınan hizmet puan kartında görülebilecek
eksiklik veya aksaklıklar hakkında yapılan haklı itirazlar değerlendirilecektir.
5. Norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler “Norm Fazlası Öğretmenlere Ait İl İçi Yer
Değiştirme Formu” kullanılarak, ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 20 tercihte
bulunabileceklerdir. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecek olup, başvuru ve tercihlerin iptal
edilmeyeceği hususuna dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.
6. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık
ataması, vb. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına yapılan tercihler dikkate
alınmayacak ve bu kurumlara atama yapılmayacaktır.
7. Atama işlemleri; İl/ İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenleri
kapsamakta olup, sadece norm fazlası öğretmenlere ait başvuruların gönderilmesi ve bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
8. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak tercihte
bulunmaları gerekmektedir. (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” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.)
9. Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar
Öğretmenlerinin atamaları MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen
hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak
başvuruda bulunması gerekmektedir. Aksi durumda yapılan tercihler dikkate alınmayacaktır. (Spor
liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden
eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine
atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu
eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.)
10. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olarak çalışan norm fazlası öğretmenler, zorunlu çalışma
yükümlülüğü bulunmayan eğitim kurumlarını tercih edemeyecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri
dikkate alınmayacaktır. (Branşında, Zorunlu Hizmet alanlarındaki boş kadro bulunması durumunda
zorunlu hizmete tabi olmayan kurumların tercih edilmesi durumunda serbest bölgeye ait tercihleri
geçersiz sayılacaktır.)

11. Resmi yazı ekinde yer alan Öğretmen ihtiyaç listesi, okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol
edilecek olup, tespit edilen hatalar Müdürlüğümüze resmi yazı ile bildirilecektir. Oluşabilecek
hatalardan okul/kurum müdürlükleri sorumludur.
12. Aylıksız izinde olan norm kadro fazlası öğretmenler, atanmaları halinde aylıksız izinlerini kesip göreve
başlayacaklarını beyan eden dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler. Beyan dilekçesi Müdürlüğümüze
gönderilecek olup, dilekçesi bulunmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
13. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev
yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
14. Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından norm fazlası öğretmen tespit çizelgesi ve başvuruda bulunan
öğretmenlere ait başvuru formu ve ekleri (Hizmet Puan Kartı, Aylıksız izinde olanlar için göreve
başlayacaklarını beyan eden dilekçe vb.) üst yazı ile başvuru takvimi içinde DYS sistemi üzerinden ve
elden gönderilecektir. Üst yazısız başvurular dikkate alınmayacaktır.
15. Başvuru belgeleri; titizlikle incelenerek yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların
tercih formlarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin
gösterilmesi gerekmektedir.
16. Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Gerçek
dışı beyanla başvuruda bulunanlar hakkında idarece işlem yapılacak olup, sorumluluk öncelikle tercihte
bulunacak öğretmenlere, sonra da başvuruların kontrol/onay yetkisine sahip yöneticilerde olacaktır.
17. Başvurularla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden
Okul/Kurum Müdürlükleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
18. Atama sonuçları; Müdürlüğümüz elektronik ağ adresi olan elazig.meb.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Atama sonuçlarının internet üzerinden takip edilmesi, sonuçları öğrenmek başka
yollara başvurularak Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin aksatılmaması gerekmektedir.
19. Bakanlığımızca herhangi bir atama gerçekleştirilmesi yer değiştirme-atama takvimi yayımlanması ya
da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal edilecek
ya da ertelenecektir.
20. Ataması gerçekleşen İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin
görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak
MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.
21. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
22. Başvuru ve Atama Takvimi ile norm kadro durumunda meydana gelebilecek değişiklikler
Müdürlüğümüz elektronik ağ adresi olan elazig.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM
Okul/kurum müdürlükleri tarafından norm fazlası öğretmenlerin
tespit edilmesi ve ilgili öğretmenlere duyurunun yapılması
(Tebliğ/Tebellüğ)
Başvuruların kabul edilmesi
Okul/Kurum müdürlükleri tarafından başvuru evraklarının
ekleriyle birlikte İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üst yazı ile
elden teslim edilmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından başvuru formlarının İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi
Atamalar
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri

21-22 Şubat 2019
21-26 Şubat 2019 mesai bitimine kadar
27 Şubat 2019 mesai bitimine kadar
01 Mart 2019 mesai bitimine kadar
12 Mart 2019
7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre
ayrılış-başlayış yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetim Şube Müdürlüğü
(Öğretmen Atama Birimi)

