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Ulkemizin varhgma, birlik ve beraberligine kar~l son donemde ya~anan bazl olaylarda 
rol aldlgl tespit edilen ogretmenlerin gorevlerine son verilmesi nedeniyle olu~an ogretmen 
ihtiyacmm bir kisml, daha once atanan ve yeti~tirme sfuecini tamamlayan ogretmenier ile 
oniimllzdeki ay atamaSI yapJlacak sozle~meli ogretmenlerce kar~lIanacaktlr. Soz konusu 
ogretmen ihtiyacmm bir klsml da, ihtiya<; ve nonn kadro fazlasl ogretmenlerin ogretmen a<;lgl 
bulunan egitim kurumlanna atanmalan yoluyla giderilecektir. Bu ihtiyacm, egitim ve ogretim 
yllmm ba~ladlgl ilk gunlerde kar~llanmasl ozel onem arz etmektedir. 

Bilindigi gibi Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tinne 
Yonetmeliginin "ihtiya<; ve nonn kadro fazlasl ogretmenlerin yer degi~tirmeleri" ba~hkh 
53 'Uncll maddesinde; "(1) Egitim kurumunun ya da bOlumUn/egitim kurumunda 
uygulanmakta olan mesleki ve teknik egitim alamnm kapanmasl, program degi~ikligi, 

Bakanhgm ogretmenlige atanacaklann tespitine ili~kin karanyla ders/alan kaldmimasl ya da 
nonn kadro esaslan geregince yapllacak duzenlemeler sonucu ogretmen fazlahgl QIU~l11aSl 

hiHinde; egitim kurumunun ya da bolUmun kapatIlmasl veya program degi~ikligi sonucunda 
bu egitim kurumlannda gorevli ogretmenler, yeni egitim kurumu a<;Ilarak ogrencilerin 
ta~ml11aSl hiilinde bu egitim kurumlanna, ogrenci azhgl nedeniyle kapatilan egitim 
kurumlannda ya da bolumierde gorevli olanlar ise a<;lk norm kadro bulumnasl hiilinde 
oncelikle ogrencilerin ta~mdl8I egitim kurumlan ohnak uzere il i<;inde alanlarmda ihtiyay 
duyulan egitim kurumlanna mazeretleri ve tercihleri de dikkate almmak suretiyle atamr. 

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

(5) Bu madde kapsammda il iyinde yapllan atamalarla fazlahgm giderilememesi 
durumunda fazlahk, il i<;inde zamana bagh olmakslzm yapllacak yer degi~tinnelerle giderilir. 
Bu ~ekilde yapllacak yer degi~tirmeler, duyurusu yapllan egitim kurumlanna ogretmenlerin 
tercihleri de dikkate almarak hizmet puanl usrunlUgune gore yaplhr. Fazla konumdaki 
ogretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak uzere ba~vuruda bulunmayanlar ile tercihlerine 
atanamayanlann gorev yerleri, il i<;inde valiliklerce resen belirlenir. Ancak ilgili mevzuatll1a 
gore alman saghk kurulu raporunda en az yUzde kirk oramnda engeUi oldugu belirtilen 
ogretmenler De aglr engelli raporlu. e~i veya bakInakla yUkumlii oldugu birinci derece kan 
hlslmian bulunan ogretmenlerden norm kadro fazlasl konumunda bulunanlar, engellilik 
durumlarll1m devaml siiresince resen gorev yeri belirlemeden istisnadlr." hiikmiine yer 
verilmi~tir. 

Diger taraftan, Milli Egitim Bakanhgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. htlp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden a060-1a75-322e-b55e-6a70 kodu ile teyil cdilebilir. 



Kurumlan Yonetmeliginin 11 'inci maddesinde; "(1) Yoneticiler dort Yl1hgl11a gorevlendirilir. 
(2) Ogretmenler dort Yl1hgma atamrlar. 

(3) Aym unvanla aym egitim kurumunda sekiz Ylldan fazla silreyle yonetici veya 
ogretmen olarak gorev yapllamaz. 

(4) Gorev silresi biten ogretmenlerin i~ ve i~lemleri okul mlidilrlilgunce, yoneticiJerin 
i~lemleri ise i1 milli egitim mildilrlligilnce ba~latlhr." hUkrnil, 12'nci maddesinde; "(1) 
Yoneticilikte veya ogretmenlikte geyen dort ve sekiz Yllhk silrenin hesabmda; egitirn 
kurumunda aym unvanla geyirilen hizmet silrelerinin toplaml esas ahmr. Gorevinin sona 
erecegi tarih; ders Ylhmn iyinde olmasl halinde dort yIlhk veya sekiz yilhk silrenin doldugu 
tarihin iyinde bulundugu del's Ylhmn son giinii, ders yllmm dl~mda olmasl halinde dort Yllhk 
veya sekiz yIlhk siirenin doldugu tarihi takip eden ders Yllmm son giiniidiir." hilkmU, geyici 
1'inci maddesinde ise; "(1) Bu Yonetmeligin yiirilrliige girdigi tarihte valiliklerce atamasl 
yapl1rnl~ olan ogretmenler ile gorevlendirilmesi yapIlml~ yoneticilerden dort veya sekiz ytlhk 
gorev silresini tamamlayanlann gorevleri sona erer. Bunlardan sekiz Yl1dan az, dort ylldan 
fazla yah~anlar bu okullarda sekiz Yllhk gorev stiresi tamamlamak lizere 
atanabilir/gorevlendirilebilirler. Gorev stirelerini dolduran yonetici ve ogretmenler istekleri de 
dikkate almarak ilgili mevzuatI uyannca durumlanna uygun okullara ogretmen olarak 
atamrlar. Bu ogretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak lizere ba~vuruda 
bulunmayanlann veya tercihlerinden birine atanamayanlarm gorev yerleri il iyerisinde 
valiliklerce resen belirlenir." hilkmil yer aimaktadir. 

Bu yeryevede, Devlet Memurlaruun Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalarma 11i~kin 
Yonetmeligin 9'uncu maddesinin son flkrasl hUkrnilniin de dikkate ahnarak ihtiyay ve norm 
kadro fazlasl ogretrnenier ile ozel program ve proje uygulayan egitim kurumlannda sekiz 
yIlhk gorev siiresini dolduran yonetici ve ogretmenlerden; 

1- Tercihte bulunanlann, en fazla 25 egitim kurumu tercih etme hakkl verilmek uzere 
tercihleri dikkate almarak hizmet pualll listiinliigune gore il iyinde, 

2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlann, hizmet puam en fazla 
olandan ba~lamak iizere oncelikle gorev yapmakta olduklan ilye iyinde, bunun miimki1n 
olmamasl durumunda ise hizmet pualll en az olandan b~lamak mere gorev yapmakta 
oiduklan il iyinde resen, 

alanlannda ogretmen ihtiyacl bulunan egitim kurumlarma ba~vurular 23 Eyliil 2016 
tarihine kadar almacak, atamalann ise vaIilikierce 26 Eyliil2016 tarihine kadar yapllacaktlr. 

Bu kapsamda yapllacak atamalarda; egitim kurumlannm bo~ ogretmen norm 
kadrolannm, atama yetkisi Bakanhkta olanlar hariy, tamarnl aylk gosterilecek ve yeni ayllan 
egitim kurumlan ile ozel okullardan Bakanhglmlza devredilenlere yapllacak atamalara 
oncelik verilecektir. 

Aynca ogretmenler, zaruri durumlar dl~mda gerek Bakanhglmlzm merkez ve ta~ra 

te~ki1atl birimlerinde gerekse diger kamu kurum ve kurulu~lannda geyici olarak 
gorev lendirilmeyecektir. 

Geregini rica ederim. 
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