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Konu: ihtiyaf; Fazlasl Ogretmenler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgm 6gretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeligi . 

b) Milli Egitim Bakanhgma Baglt Okul ve Kurumlann Yonetici ve 6gretmenlerinin Norm 

Kadrolanna ili~kin Yonetmelik 

c)S6zle~meli 6gretmen istihdamma ili~kin yonetmelik. 

Kamu yaran ve hizmet gerekleri dikkate almarak mevcut insan kaynaklanndan en verimli ve etkin bir 
i>ekilde yarariantimasl amaclyla calti>tJklan e~itim kurumlannda cei>itli nedenlerle norm faziasl durumuna dtii>en 
ogretmenlerimizin ilgi (a) Yonetmelik htiktimleri Cerc;evesinde ogretmen ihtiyaci bulunan egitim kurumlanna 
tercihte bulunanlar arasmda puan tisttinli.igUne gore egitim-ogretim stirecini de kesintiye ugratmayacak ~ekilde 
atanmalan dti~tintilmektedir. 

Bu kapsamda; 

I -ilgi (a) Yonetmeligin 53.maddesinin 3.f1krasmda" Ogretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam 
alant daralanlar ile gorevli olduklan egitim kurumlannda alanlannda norm kadro say lSI azalanlar, hizmet puant 
tisttinli.igtine gore yapJlacak degerJendirme sonucunda hizmet puam en az olandan ba~lamak iizere norm kadro 
fazlasl olarak belirlenir. Hizmet puanmm e~itligi hiilinde S1faslyla; ogretmenlikteki hizmet stiresi daha az olan, 
ogretmenlige daha sonra ba~layan norm kadro faziasl olarak belirlenir. Hizmet puanlannm hesabmda yer 
degi~tirme ba~vurulannm son gtinti esas altmr. Norm kadro fazlasl olarak belirlenen ogretmenler; oncelikle 
gorevli olduklan yerle~im yerindeki ya da ilCedeki egitim kurumlan olmak iizere iI icinde alanlarmda 
norm kadro aClgl bulunan egitim kurumlanna tercihleri de dikkate ahnarak hizmet puam iistiinliigiine 
gore atamr, "hiikmii ile, 

ilgi (c) Ytlnetmeligin 18. maddesinde; " (1) Egitim kurumu ve/veya boJiim kapanmasl, program 
degi~ikligi. Bakanhgm ogretmenlige atanacaklann tespitine i1i~kin karanyla bazl derslerin kaldJrJlmasl 
veya istihdam alammn daralmasl gibi nedenlerle ogretmen fazlahgl olu~masl h§linde, oncelikle sozle~mel 
ogretmenler ihtiyaC fazlasl ogretmen olarak dcgerlendirilir.(2) ihtiyac fazlasl konumunda bulunan 
sozle~meli ogretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate ahnmak suretiyle atamaya esas pual 
iistiinliigiine gore iI icinde alanlanna uygun egitim kurumlarma valiliklerce atamr. Sozle~meli 

ogretmenlerin sozle~meleri, gorev yapttklan iI icinde alanmda ihtiyaC olmamasl ya da ogretmenlerin bu 
flkraya gore yapllmasl ongorillen gorev yeri degi~ikligini kabul etmemeleri h§linde sozle~meleri sona 
erer." Hiikiimleri yer almaktadlr. 

2-Norm kadro fazlasl tlgretmenlerden i~lem takvimine gore oncelikle kadrolu ogretmenlerin 
tercihi ahnarak atamalan gerCekle~tirilecek daha sonra ise sozle~meli ogretmenlerin norm kadro fazlasl 
konumda bulunanlarm yer degi~ikligi i~lemi yapdacakttr. Kadrolu ogretmenlerde hizmet puan 
iistiinliigiine gore, stlzle~meli ogretmenlerde ise atanma puam iistiinliigii esas ahnacakttr. 

3-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin il iCi yer degi~tirme i~lemlerinde, ogretmenlerin halen gore, 
yaptlklan egitim kurumlanndaki ihtiyaC fazlahgl durumu dikkate almarak bran~larmda oncelikli olarak 
kadrolarmm bulundugu yerle~im yerindekililcedeki egitim kurumlarma bunun da miimkiin olmamasl 
durumunda diger i1celerdeki ihtiyaC bulunan egitim kurumlanna tercih ve hizmet puam iistiinliigiine 
gore degerlendirilmek suretiyle atama yapdacaktlr. 

4-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin yer degi~ikligi i~lemlerinde norm kadro fazlasl olma ~artl 

aranacagmdan norm kadro faziasl olmayan ogretmenlerin atama ba~vurulan kabul edilmeyecektir. 
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5-Norm kadro fazlasl ogretmenlerden kadrolu olanlann hizmet puanlanntn hesaplanmastnd 
MEBBrs kaYltlan esas ahnacakttr. (II Milli Egitim MUdiirliigiince belirlenmi~tir . ) 

6-Egitim kurumlanndaki norm kadro fazlaSI ogretmenler ile il/ilye MilJi Egitim Miidiirliigii emrinde 
bulunan norm kadro fazlasl durumda olan ogretmenler yer degi~tirme siirecinde kendilerine teblig edilen 
bran~tndaki miinhal egitim kurumlan arastndan en fazla 25 (yirmibe~) egitim kurumu tercihinde bulunarak ekte 
gonderilen ba~vuru formu ile kadrosunun bulundugu egitim kurumu miidiirliiklerine ba~vuracaklardlr. 

7-Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesine ba~vuruda bulunacak ogretmenlerin ba~vurunun son 
giinii itibariyle adayhk dahil en az ii~ yJl Bakanhk kadrolannda gorev yapml~ olmasl gerekmektedir. 

8-Bili~im teknolojileri alantnda; "bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi 
matematik-bilgisayar boliimii , istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi boliimUibilgisayat 
teknolojisi ve bili~im sistemleri boli.lmi.i ile bilgi teknolojileri" mezunlan, mesleki ve teknik ortaogretim 
kurumlan dt~tndaki egitim kurumlannt tercih edebileceklerdir. 

9-Yer degi~tirme i~lemlerinde; geryege aykm beyanda bulunan ogretmenler ile yer degi~tirme 

takviminde belirtilen i~ ve i~lcmlerin tam ve zamantnda eksiksiz yapllamastndan ilgili OkullkurumJilye 
yoneticileri sorumlu olacakttr. 

10-Norm kadro fazlast ogretmen atamalannda ekte gonderilen ba~vuru dilekyesi kullamlacakttr 
Atamalar i~lem takvimine gore sonuylandtrtlacakttr. 

Il-BakanhgJmJzca herhangi bir atama ya da yer degi~tirme takvimi yaylmlanmasJ veya mevzuat 
degi~ikligi olmasl durumunda norm fazlast ogretmenlerin yer degi~tirme i~lemleri iptal edilir veya ertelenebilir. 

12-0gretmenlere ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puam . Bakanhk atama alam, geyici 
gorevlendirme kaydJ, norm kadro olup, olmadtgtna ili~kin kontrol edilerek, yanlt~hk varsa belgeye dayah olarak 
diizeltilmesinden, ogretmen, egitim kurumu yoneticileri ve i1ye Milli Egitim Miidiirliigii yetkilileri miiteselsilcn 
sorumlu olacaklardlr. 

13-Bu duyuru kapsamtnda yalntzca norm kadro fazlasl ogretmenlerimiz istekte bulunabileceklerinder 
yazlmlz ekinde gonderilen listelerde isimleri bulunan okulunuz/ilyeniz norm kadro fazlasl durumunda bulunan 
ogretmenlere yazdt olarak teblig edilmesi, yanyd tatili olmasl nedeniyle il dl~tnda bulunan ogretmenlere telefon 
ile ul~llmast ve siirey ile ilgili bilgi verilmesi, tercihlerinin altnmast, askerlik, dogum izni vb. nedenlerle 
ayltkslz izinde bulunanlardan tercih yapmak isteyenlerden 6 ~ubat 2017 tarihine kadar goreve ba~layacagtna 
ili~kin beyan ahnmasl, tercih dilekyelerinin aSlllan ve tebligata ili~kin "Teblig Tebelliig belgelerinin" birer 
omeginin ekli takvimde belirtilen tarihe kadar, ikinci bir yazl~maya mahal verilmeden Mi.ldiirliigiimiiz insan 
Kaynaklan (Atama) ~ubesine teslim edilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ekler: 


l-i~lem Takvimi 

2-ihtiyay ve Fazlahk Listeleri 


3Ba~vuru DilekyeJeri 


Dagttlm: 

5ilye Kaymakamllklanna 

( ilye Milli Egitim Miidiirliiklerine) 

Merkez Okul ve Kurum Miidiirliiklerine 



