
I T.e. 
AYDIN V ALiLiGi 

il Milll Egitim Miidiirliigu 

SaYl : 36608991-903.02-E.9940819 21.09.2016 

Konu : ihtiyay ve Norm Fazlasl Ogretmenler. 

KA YMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi :a) MEB ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme yonetmeligi. 

b) MEB Bagh Okul ve Kurumlann Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm Kadrolanna 
ili~kin Yonetmelik. 

c) 01109/2016 tarih ve 29818 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan MEB Ozel Program ve 

Proje Uygulayan Egitim Kurumlan Yonetmeligi . 

d) Bakanhglmlz insan Kaynaklan Genel Miidiirliigu'niin 19/09/2016 tarih ve 9853896 

saYlh yazlSl. 

5 ilimi.:z il ve ilye Milli Egitim Miidurlukleri ile egitim kurumlannda norm kadro fazlasl 
durumunda olan ogretmenlerin ilgi (a) Yonetmeligin 53/3 maddesine gore norm aylgl 
'bulunan . egitim kurumlanna hizmet puam iisttinliigiine gore ba~vurulan 

20/09/2016-22/09/2016 tarihleri arasmda ahnarak, atamalan Valiligimizce yapllacaktlr. 

ilgi (ay Yonetmeligin 53.maddesinde; (1 )Egitim kurumunun ya da boliimiin/egitim 
kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik egitim alanmm kapanmasl, program 
degi~ikligi, Bakanhgm ogretmenlige atanacaklann tespitine ili~kin karanyla ders/alan 
kaldmlmasI ya da norm kadro esaslan geregince yapllacak diizenlemeler sonucu ogretmen 
fazlahgI olu~masI halinde; egitim kurumunun ya da boliimun kapatIlmasl veya program 
degi~ikligi sonucunda bu egitim kurumlannda gorevli ogretmenler, yeni egitim kurumu 
ayIlarak ogrencilerin ta~mmasl halinde bu egitim kurumlanna, ogrenci azhgl nedeniyle 
kapatrlan egitim kurumlannda ya da boliimlerde gorevli olanlar ise aylk norm kadro 
bulunmasl halinde oncelikle ogrencilerin ta~mdlgl egitim kurumlan olmak iizere il iyinde 
alanlannda ihtiyay duyulan egitim kurumlanna mazeretleri ve tercihleri de dikkate almmak 
suretiyle atamr. 

(2) Bu ~ekilde yaplian atamalarla fazlaltgm giderilememesi halinde bu durumdaki 
ogretmenler tercihleri de dikkate almmak suretiyle oncelikle il iyinde alanlannda ihtiyay 
duyulan egitim kurumlanna atamr. 

(5) Bu madde kapsammda il iyinde yapIJan atamalarla fazlahgm giderilememesi 
durumunda fazlahk, il iyinde zamana bagh olmakslzm yapllacak yer degi~tirmelerle giderilir. 
Bu ~ekilde yapliacak yer degi~tirmeler, duyurusu yapdan egitim kurumlanna ogretmenlerin 
tercihleri de dikkate almarak hizmet puam ustiinliigune gore yapIhr. Fazla konumdaki 
ogretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak iizere ba~vuruda bulunmayanlar ile tercihlerine 
atanamayanlann gorev yerleri , il iyinde valiliklerce resen belirlenir. Ancak ilgili mevzuatma 
gore alman saghk kurulu raporunda en az yUzde kIrk oranmda engelli oldugu belirtilen 
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ogretmenler ile aglr engelli raporlu e~i veya bakmakla yiikiimlii oldugu birinci derece kan 
hlSlmlan bulunan ogretmenlerden nonn kadro fazlasl konumunda bulunanlar, engellilik 
durumlannm devaml siiresince resen gorev yeri belirlemeden istisnadlr." hiikmiine yer 
verilmi~tir. 

Diger taraftan, Milli Egitim Bakanhgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim 
Kurumlan Yonetmeliginin ll'nci maddesinde; "(1) Yoneticiler dort Yllhgma gorevlendirilir. 
(2) Ogretmenler dort yllhgma atamrlar. (3) Aym unvanla aym egitim kurumunda sekiz Ylldan 
fazla stireyle yonetici veya ogretmen olarak gorev yapiiamaz. (4) Gorev siiresi biten 
ogretmenlerin i~ ve i~lemleri okul miidiirliigunce, yoneticilerin i~lemleri ise il milli egitim 
miidiirliigiince ba~latJhr" htikmii, 12'nci maddesinde: "(1) Yoneticilikte veya ogretmenlikte 
gec;:en dort ve sekiz yIllIk siirenin hesabmda; egitim kurumunda aym unvanla gec;:irilen hizmet 
siirelerinin toplaml esas ahmr. Gorevinin sona erecegi tarih; ders Yllmm ic;:inde olmasl halinde 
dort yIlhk veya sekiz Yllhk siirenin doldugu tarihin ic;:inde bulundugu ders yIlmm son giinii, 
ders Ylltnm dl~mda olmasl halinde dort yIlhk veya sekiz yIlhk siirenin doldugu tarihi takip 
eden ders Yllmm son giiniidlir." hiikmii, gec;:ici 1 'inci maddesinde ise; (1) Bu Y onetmeligin 
yiirtirliige girdigi tarihte valiliklerce atamaSl yapIlml~ olan ogretmenler ile gorevlendirilmesi 
yapIlml~ yoneticilerden dort veya sekiz Yllhk gorev siiresini tamamlayanlann gorevleri son a 
erer. Bunlardan sekiz ylldan az, dort ylldan fazla c;:ah~anlar bu okullarda kesiz yIlhk gorev 
stiresini tamamlamak iizere atanabilir/gorevlendirilebilirler. Gorev siirelerini dolduran 
yonetici ve ogretmenler istekleri de dikkate ahnarak ilgili mevzuatl uyannca durumlanna 
uygun okullara ogretmen olarak atamrlar. Bu ogretmenlerden herhangi bir okullkuruma 
atanmak iizere ba~vuruda bulunmayanlann veya tercihlerinden birine atanamayanlann gorev 
yerleri il ic;:erisinde valiliklerce resen belirlenir." hiikmii yer almaktadlr. 

Bu c;:erc;:evede Devlet Memurlannm Yer Degi~tirrne Suretiyle Atanmalanna ili~kin 

Y onetmeligin 9'uncu maddesinin son fikrasl hiikmtiniin de dikkate almarak ihtiyac;: ve nonn 
kadro fazlasl ogretmenler ile ozel program ve proje uygulayan egitim kurumlannda sekiz 
yIlhk~siireslri dolduran yonetici ve ogretmenlerden; 

. I-Tercihte. bulunanlarm, en fazla 25 egitim kurumu tercih etme hakkl verilmek iizere 
t~rcihleri di~ate almarak hizmet puam ustiinliigiine gore il ic;:inde, 

- 2-Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlann, hizmet puam en fazla 
olandan ba~lamak iizere oncelikle gorev yapmakta olduklan ilc;:e ic;:inde, bunun miimkiin 
oimamasidurumunda ise hizmet puam en az olandan ba~lamak iizere gorev yapmakta 
olduklan il ic;:inde resen atanacaklardlr. 

3-Bulunduklan okulda zorunlu yaiz$ma hizmetini yapan norm kadro/ihtiYair(azlasl olan 
ogretmenler, zorunlu yaiz§ma yiikiimliiliii{ii bulunan ei{itim kurumlanna tercihte 
bulunabileceklerdir. 

4-Haklannda yapllan soru~turma sonucu istekleri dl~mda gorev yerleri idari tasarrufla 
degi~tirilen ogretmenler aradan 3 yIl gec;:medikc;:e; 

a) Aym Ilc;:e ic;:inde gorev yeri degi~enler, daha once gorev yaptigi egitim kurumuna, 

b) it ic;:inde gorev yeri degi~enler, daha once gorev yaptlgl ilc;:eye, atanma talebinde 
bulunmayacaklardlr. 

5- Fen Liselerine atanacaklarda; ilgi (a) Yonetmeligin 27.maddesinin 1 flkrasmda 
belirtilen 

a) Ba~vuru tarihi itibariyle gorev yapllan alanm, atanmak istenilen alana uygun olmasI, 

b)Ba~vurunun son giinii itibariyle Bakanhk kadrolannda adayhk dahil en az iic;: yll 
ogretmenlik yapml~ olmasl ~artl aranacaktu. 
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6-) Norm kadro/ihtiya<; fazlasl olup, ba~vuruda bulunan ogretmenlerin oncelikle 
MEBBis bilgilerinin giincellenmesi, eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. Hizmet puant 
hesaplanmasmda ba~vurulann son giinu esas almacaktlr. Ogretmenin Hizmet belgesi, hizmet 
puam belgesi ve norm kadro fazlasl olduguna dair MEBBis modiiliinden almacak beige 
ba~vuru formuna eklenecektir. 

7-) ihtiya<; listesinde ilan edilen egitim kurumlanna yargl karan, soru~turma, atama 
iptali, bakanhk atamaSI vs. nedenlerle atama yaptlmasl durumunda bu egitim kurumlanna 
atama yapllmayacakttr. 

8-) AyhkslZ izinli olan norm kadro fazlasl ogretmenler atandlklan takdirde ayhkslz 
izinlerini kesip diger atanan ogretmenler ile birlikte goreve ba~layacaklanm Egitim Kurumu 
Miidiirltigune yazdi olarak beyan ettikleri takdirde ba~vuruda bulunabileceklerdir, 

9-) Ger<;ek dl~l beyanla tercihte bulunanlann atamalan yapllmayacak, yapdsa bile iptal 
edilecektir. Sorumluluk oncelikle tercihte bulunacak ogretmenin, soma da ba~vurulan 

kontrollonay yetkisine sahip egitim kurumu ve il<;e yoneticilerine aittir. Aynca ba~vurularla 
ilgili i~ ve i~lemlerin takvim dogrultusunda tam, dogru ve zamamnda ger<;ekle~mesinden 
egitim kurumu miidiirltikleri ve il<;e milli egitim miidiirliikleri sorumlu olacakttr. 

10-) Rehberlik alam atamalannda ilgi (b) Yonetmeligin 21 /4.maddesi geregi i~lem 

yapdacaktlr. 

10-) Bi1i~im Teknolojileri Ogretmenlerinin TTK ilgili karan <;er<;evesinde tercihte 
bulunrnasl gerekmektedir. 

11-) Atamalar hizmet puant iistiinliigiine gore yaptlarak, http ://aydin.meb.gov.tr 
adresinde yaymlanacaktlr. Norm kadro fazlasl olarak gorev yeri degi~tirilen ogretmenlerin 
yer degi~tirme i~lemleri iptal edilmeyecektir. 

12-) Duyuru ve ba~vuru siiresi i<;inde duyuruda eksik bilgi nedeniyle degi~iklik 

yaptlmasl ya da ihtiya<; olan okullara ait listelerde <;e~itli nedenler nedeniyle giincelleme 
yaptlabilecegi goz oniinde bulundurularak Miidiirliiglimiiziin http ://aydin.meb.gov.tr 
adre~indeki "Duyurular" boliimii ogretmenler, egitim kurumu miidtirliikleri ile il<;e milli 
egitim ..miidiirliiklerince takip edilecektir. Ba~vuru siiresi i<;inde yer alan giincellemelerin 
dikkate almmasl sonucu olu~an magduriyetler ilgililerin sorumlulugunda olacaktlr. 

Duyufu yazlmlz, form dilek<;e ile bo~ egitim kurumlan listesi Miidiirliigiimliziin 
http://aydin.meb.gov.tr yaymlanrm~ olup, norm kadro fazlasl ogretmenlere gerekli duyurunun 
yapl larak, ba~vurulann saglanmasl, ba~vuru formlan ve istenilen belgelerin 22/09/2016 giinii 
mesai bitimine kadar Miidiirliigiimiiz insan Kaynaklan-1 (Orta Atama) boliimiine elden 
teslim edilmesi hususunda geregini onemle rica ederim. 

Pervin TORE 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirti 

EKi: 1) Bo~ Egitim Kurumlan Listesi (.. .Sayfa) 

2) Form Dilek<;e (1 Adet) 

DAGITlM : 

Geregi 

ilere Kaymakamhklan Ct1ere MEM) 
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