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Sayı : E-21959515-903.02.01-36404277 08/11/2021
Konu : İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin
              Yer Değişikliği İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :   a)  MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
           b) MEB'e Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.  
           c) MEB Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik. 
 

 İlimiz eğitim kurumlarında görevli olup norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenler ile kadroları  
il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinin, ilgi (a) 
Yönetmeliğin 53. maddesi ile ilgi (c) Yönetmeliğin 18. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanan ve ekte 
gönderilen duyuruda belirtilen esaslar ve  takvimde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bakanlığımızca en son 28.10.2021 tarihinde onaylanan norm kadrolar baz alınarak, kurumlarda oluşan 
norm kadro fazlası öğretmenlerin, ekte gönderilen duyuruda belirtilen esaslara göre belirlenmesi,  norm kadro 
fazlası olarak belirlenen öğretmenlere; norm kadro fazlası olduğu ile yazımız ve yazı eklerinin tebliğ edilmesi ve 
duyuruda belirtilen iş ve işlemlerin süresi için tamamlanması gerekmektedir.

İlgili öğretmen, okul/kurum müdürlükleri  ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin; duyuruda belirtilen hususlar 
ve mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri dikkatlice ve hassasiyetle yapmaları, işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz 
tamamlanması açısından önem arz etmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden bahse konu 
ilgililer müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                       Yaşar KARADENİZ
                                                                                                                                  Vali
                                                                 

Ek : 
1 - Duyuru ( 5 sayfa)
2 - Bakanlığımızın 12/03/2014 tarih ve 1071926 sayılı yazıları 
3 - Matbu Dilekçe 
4- Tablo 

Dağıtım : 
 17 İlçe Kaymakamlığına 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)


