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T.C.
TOKAT VAL�L���

�l Millî E�itim Müdürlü�ü

Say� : 83604463-903.02.01-E.12793561 11.12.2015
Konu : �htiyaç Fazlas� ve Norm Kadro Fazlas�

Ö�retmenlerin Yer De�i�tirmeleri

DA�ITIM YERLER�NE

�lgi :a) 17/04/2015 tarih ve 29329 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan Millî E�itim Bakanl��� Ö�retmenlerinin
Atama ve Yer De�i�tirme Yönetmeli�i

b)18/06/2014 tarih ve 29034 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan Milli E�itim Bakanl���na Ba�l� Okul ve
Kurumlar�n Yönetici ve Ö�retmenlerinin Norm Kadrolar�na �li�kin Yönetmelik.

c) Milli E�itim Bakanl��� �nsan Kaynaklar� Genel Müdürlü�ünün 12/11/2015 tarihli ve 1570784 say�l�
yaz�s�.

�limiz genelinde ö�retmenlerimizin dengeli da��l�m�na yönelik çal��malar kapsam�nda e�itim kurumlar�nda
ihtiyaç fazlas� ve norm kadro fazlas� durumunda bulunan ö�retmenlerin ilgi (a) Yönetmeli�in 53´üncü maddesi
kapsam�nda yer de�i�tirmeleri yap�lmak üzere ba�vurular� al�nacakt�r.

�lgi (a) Yönetmeli�in 53´üncü maddesinin 3´üncü f�kras�nda; "Ö�retmenlerden; herhangi bir nedenle
istihdam alan� daralanlar ile görevli olduklar� e�itim kurumlar�nda alanlar�nda norm kadro say�s� azalanlar, hizmet
puan� üstünlü�üne göre yap�lacak de�erlendirme sonucunda hizmet puan� en az olandan ba�lamak üzere norm
kadro fazlas� olarak belirlenir. Hizmet puan�n�n e�itli�i hâlinde s�ras�yla; ö�retmenlikteki hizmet süresi daha az
olan, ö�retmenli�e daha sonra ba�layan norm kadro fazlas� olarak belirlenir. Hizmet puanlar�n�n hesab�nda yer
de�i�tirme ba�vurular�n�n son günü esas al�n�r. Norm kadro fazlas� olarak belirlenen ö�retmenler; öncelikle görevli
olduklar� yerle�im yerindeki ya da ilçedeki e�itim kurumlar� olmak üzere il içinde alanlar�nda norm kadro aç���
bulunan e�itim kurumlar�na tercihleri de dikkate al�narak hizmet puan� üstünlü�üne göre atan�r." Hükmüne yer
verilmi�tir.

Bu do�rultuda ilimiz genelindeki e�itim kurumlar�nda ilgi (b) yönetmelik kapsam�nda ilgi (c) yaz�
ekindeki 01/10/2015 tarihli ve 9672324 say�l� Bakanl�k Makam Onay� ile norm kadro güncelleme i�lemi
sonucunda ihtiyaç fazlas� ve norm kadro fazlas� durumunda olan ö�retmenlerin yer de�i�tirme i�lemleri yap�lacak
olup, yer de�i�tirme i�lemleriyle ilgili k�lavuz yaz�m�z ekinde gönderilmi� ve Müdürlü�ümüz
http://tokat.meb.gov.tr adresinde yay�mlanm��t�r.

�lçenizde/okulunuzda/kurumunuzda ihtiyaç fazlas� ve norm kadro fazlas� ö�retmenlere imza kar��l���nda
duyurulmas�n� ve k�lavuz do�rultusunda ba�vuru yapmalar�n�n sa�lanmas�, herhangi bir aksakl��a ve hak kayb�na
meydan verilmemesi hususunda gere�ini önemle rica ederim.

Levent YAZICI
Vali a.

�l Milli E�itim Müdürü
Ek:
1) �htiyaç Fazlas� ve Norm Kadro Fazlas� Ö�retmenlere Ait Liste (6 Sayfa)
2) �htiyaç Listesi (16 Sayfa)
3) K�lavuz (6 Sayfa)

DA�ITIM:
-11 �lçe Kaymakaml���na (�lçe Milli E�itim Müdürlükleri)
-Merkez Tüm Okul Kurum Müdürlüklerine


