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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 17/04/2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) 18/06/2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına
İlişkin Yönetmelik.
c) 03/08/2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli
Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
d) 11/11/2021 Tarihli ve 36756217 Sayılı Yazımız.
Valiliğimizce ilimiz genelindeki eğitim kurumlarında norm fazlası durumda olan öğretmenler ile
il/ilçe emrinde bulunan öğretmenlerin, ilgi (a) yönetmeliğin 53. maddesine göre münhal eğitim
kurumlarına atamaları yapılacaktır. Başvurular 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüze ait http://nigde.meb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formu
aracılığıyla okul müdürlüklerine yapılacaktır. Okul Müdürlükleri başvuru formlarını 28 Kasım
2022 tarihi mesai bitimine kadar her bir öğretmenin formu ayrı ayrı pdf formatında taranmış
şekilde tek seferde toplu olarak DYS üzerinden üst yazı ile bağlı bulundukları ilçe milli eğitim
müdürlüğüne (merkez ilçeye bağlı olanlar il milli eğitim müdürlüğüne) göndereceklerdir. İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri de başvuru formlarını 29 Kasım 2022 Salı günü mesai bitimine kadar İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne DYS üzerinden göndereceklerdir.
Eğitim kurumu müdürlükleri okullarında norm fazlası durumda olan öğretmenlere bu
durumlarını 22 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak ya da kayıt altına alınmak
suretiyle çeşitli iletişim araçlarıyla tebliğ edeceklerdir. Ardından okul müdürlüklerince,
müdürlüğümüzün internet sitesinde yer alan "Alanlara Göre İhtiyaç Listesi", "Alanlara Göre Norm
Fazlası Öğretmeni Bulunan Eğitim Kurumları Listesi" ve "Başvuru Formu" ilgililere tebliğ edilecektir.
Norm fazlası durumda olan öğretmen yerine, kendi istekleri ile olsa bile, kesinlikle aynı okulda ve
aynı branştaki başka bir öğretmen norm fazlası olarak gösterilmeyecektir.
Hizmet puanları başvurunun son günü olan 25 Kasım 2022 tarihine göre hesaplanacaktır.
Başvuru sahipleri en fazla 10 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. Başvuru ve Tercih Formu
bilgisayar ortamında doldurulacak, ardından çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra, okul
müdürlüğüne elden ya da okunaklı şekilde taranıp elektronik ortamda gönderilecektir. Norm kadro
fazlası öğretmenler, öncelikle kadrosunun bulunduğu yerleşim yerinde (belediye sınırları içinde)
kendi alanında ihtiyaç bulunan tüm eğitim kurumlarını, ardından ilçe genelindeki ihtiyaç bulunan
tüm eğitim kurumlarını tercih etmeden il genelinde tercihte bulunamayacaklardır. Öncelik
sırasına dikkat etmeden tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eğitim kurumu
müdürlükleri de başvuru yapanların tercihlerini ihtiyaç listesine göre kontrol ederek, hatalı
tercihte bulunanların yeniden tercihte bulunmasını sağlayacaklardır. Kadrosunun bulunduğu
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kuruma göre atamalarda öncelik yerleşim yeri (köy, kasaba ya da ilçe merkezlerinden her biri ayrı
bir yerleşim yeridir), daha sonra ilçe geneli, daha sonra il geneli şeklindedir. Kadrosu il milli eğitim
müdürlüğünde olan öğretmenlere merkez ilçede, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan
öğretmenlere ise bulundukları ilçede, ilçe önceliği tanınacak; yerleşim yeri önceliği
tanınmayacaktır.
Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmenlerin ataması ise ilk
atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmenler başvuru ve tercih formundaki
hizmet puanı kısmına ilk atamaya esas puanlarını yazacaklardır. Sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri,
kadrolu öğretmenlerin tercihlerinden sonra değerlendirilecektir. Zorunlu hizmeti devam eden
öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanlarındaki (4, 5, 6. hizmet alanlarındaki) okulları tercih
edeceklerdir.
Eğitim kurumunda bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve tebliğ-tebellüğünde
25/11/2022 tarihi baz alınarak ilgi (d) yazımıza göre işlem yapılacaktır.
Norm fazlası olup aylıksız izinde olan öğretmenlerden tercihte bulunmak isteyenler, 3 Şubat 2023
tarihinde göreve başlayacaklarını başvuru ekinde ibraz edecekleri dilekçe ile yazılı olarak beyan etmeleri
ve belirtilen tarihe kadar aylıksız izinlerini bozdurmaları durumunda başvuruda bulunabileceklerdir.
Norm fazlası öğretmenleri belirleme işlemi Kontenjan Modülünde (http://kontenjan.meb.gov.tr) yer
alan mevcut kontenjan bilgilerine göre yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereği ile kadrosu okulunuz/kurumunuzda bulunan tüm norm kadro fazlası
öğretmenlere tebliğini rica ederim.
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