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T.C.
MALATYA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-73302031-903.02.01-64046953 23/11/2022
Konu : Norm Kadro Fazlası 
              Öğretmenlerin Atamaları

DAĞITIM YERLERİNE

İlimiz genelindeki okul ve kurumlarda görevli Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin il içi yer 
değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sözleşmeli 
Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik  hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde 
yapılacaktır. 

1-Birinci aşama başvurularda öncelikle tercihler dikkate alınarak aynı ilçe içerisinde hizmet puanı 
üstünlüğüne göre atamalar yapılacak olup bu aşamada ilçe dışı tercihler dikkate alınmayacaktır. 

2-İkinci aşamada  il geneli tercihler alınıp hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. 
(Birinci aşamada başvuru yapanlardan ataması gerçekleşenler bu aşamada başvuru yapamayacaktır.)

3-Daha sonra boş kalan eğitim kurumlarına ilçe emrindeki  ve okullardaki norm kadro fazlası 
öğretmenlerden hizmet puanı en düşük olandan başlanılarak aynı ilçe içerisindeki ihtiyaç sayısı kadar 
re’sen atama yapılacak olup ilçe dışına re’sen atama yapılmayacaktır.

4-Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına bu süreçte çeşitli nedenlerle  (yargı kararı, soruşturma, 
atama iptali vs.) atama yapılması durumda bu eğitim kurumlarına norm kadro fazlası ilanında tercihte 
bulunulmuş olsa dahi atama yapılamayacaktır.

5-Hizmet alanı 4,5 ve 6 olan okullarda görev yapan ve Zorunlu Hizmet Durumu "YAPIYOR" olan 
öğretmenlerin ihtiyaç listemizdeki Zorunlu Çalışmadan sayılan okullarımızdan tercihte bulunması 
gerekmektedir. Aksi taktirde diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Bu bağlamda tüm okul müdürlükleri; Mebbis Norm İşlemleri kısmından kendi okul ve 
kurumlarındaki norm kadro fazlası olan öğretmenleri tespit ederek, ekli kılavuzu imza karşılığı 
duyurmaları (norm kadro fazlası öğretmenlere duyurunun yapılmaması halinde okul müdürleri sorumlu 
tutulacaklardır.) ve kılavuzda belirtilen takvim gereği işlem yapmaları hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini   rica ederim.

                                                                                                                                 Hulusi ŞAHİN
                                                                                                                                         Vali
    
Ek : Kılavuz (6 Sayfa) 

Dağıtım :
13 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)                            
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