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DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgm Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tinne Yonetmeligi. 

b) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Okul ve Kurumlann Yonetici ve Ogretmenlerinin Norm 

Kadrolanna ili~kin Yonetmelik 

c)Sozle~meli Ogretmen istihdamma ili~kin Yonetmelik. 

Kamu yaran ve hizmet gerekleri dikkate almarak mevcut insan kaynaklanndan en verimli ve 
etkin bir ~ekilde yararlamlmasl amaclyla r,;all ~tlklan egitim kurumlannda r,;e$itli nedenlerle norm fazlasl 
durumuna dU$en ogretmenlerimizin ilgi (a) Yonetmelik hUkUmleri r,;en;:evesinde ogretmen ihtiyacl bulunan 
egitim kurumlanna tercihte bulunanlar arasmda puan UstUnlUgUne gore egitim-ogretim sUrecini de kesintive 
ugratmayacak $ekiJde atanmalan dU$UnUlmektedir. 

Bu kapsamda; 

1 -ilgi (a) Yonetmeligin 53 .maddesinin 3.flkrasmda" Ogretmenlerden; herhangi bir nedenle 
istihdam alam daralanlar ile gorevli olduklan egitim kurumlannda alanlannda norm kadro saYISI 
azalanlar, hizmet puam iistiinliigiine gore yapIlacak degerlendirme sonucunda hizmet puam en az 
olandan ba~lamak iizere norm kadro fazlasl olarak belirlenir. Hizmet puanmm e~itligi halinde slraslyla; 
ogretmenlikteki hizmet siiresi daha az olan, ogretmenlige daha sonra ba~layan norm kadro fazlaSI olarak 
belirlenir. Hizmet puanlanmn hesabmda yer degi~tirme ba~vurulanmn son giinii esas ahmr. Norm kadro 
fazlasl olarak belirlenen ogretmenler; oncelikle gorevli olduklan yerle~im yerindeki ya da ill;edeki egitim 
kurumlan olmak iizere il il;inde alanlarmda norm kadro al;lgl bulunan egitim kurumlanna tercihleri de 
dikkate ahnarak hizmet puam iistiinliigiine gore atamr" denilmektedir. 

ilgi (c) Yonetmeligin 18. maddesinde; " (1) Egitim kurumu ve/veya boliim kapanmasl, program 
degi~ikligi. Bakanhgm ogretmenlige atanacaklann tespitine ili~kin karanyla bazl derslerin kaldIrllmasl 
veya istihdam alammn daralmasl gibi nedenlerle ogretmen fazlahgl olu~masl halinde, oncelikle sozle~meli 
ogretmenler ihtiyal; fazlasl ogretmen olarak dcgerlendirilir.(2) ihtiyar,; fazla sl konumunda bulunan 
sozle$meli ogretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate almmak suretiyle atamaya esas puan iistiinliigiine 
(Miilakat Puam) gore il ir,;inde alanlanna uygun egitim kurumlanna valiliklerce atamr. Soz1e$meli 
ogretmen1erin sozle$meleri , gorev yaptlklan il ir,;inde alamnda ihtiyar,; olmamasl ya da ogretmenlerin bu flkraya 
gore yapdmasl ongorlilen gorev yeri degi$ikligini kabul etmemeleri hiilinde sozle$meleri sona erer.·' HUkUmleri 
yer almaktadlr. 

Sozle~meli Ogretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alam daralanlar ile gorevli oldukJan 
egitim kurumlannda alanlannda norm kadro saYlsl azalanlar, atamaya esas puan iistiinliigiine gore 
yapllacak degerlendirme sonucunda atamaya esas puam en az olandan ba~lamak iizere norm kadro 
fazlasl sozle~meli ogretmen olarak belirlenir. Atamaya esas puanmm e~itligi halinde slraslyla; KPSS 
puam daha az olan ve sozle~meli ogretmenlige daha sonra ba~layan norm kadro fazlasl olarak belirlenir. 

2-Norm kadro fazlasl ogretmenlerden i$lem takvimine gore oncelikle kadrolu ogretmenlerin tercihi 
almarak atamalan gerr,;ekle~tirilecek daha soma ise sozle$meli ogretmenlerin norm kadro fazlasl konumda 
bulunanlann yer degi$ikligi i$lemi yapdacaktlr. Kadrolu ogretmenlerde hizmet puan iistiinliigiine gore, 
sozle$meli ogretmenlerde ise atanma puam iistiinliigii (Miilakat Puam) esas almacaktlr. 

3-Norm kadro fazlasl ogretmenlerin il ir,;i yer degi $tirme i$lemlerinde, ogretmenlerin halen gorev 
yaphklan cgitim kurumlanndaki ihtiyar,; fazlallgl durumu dikkate almarak bran$lannda oncelikli olarak 
kadrolanmn bulundugu yerle$im yerindeki/ ilr,;edeki egitim kurumlanna bunun da mUmkUn olmamasl 
durumunda diger ilr,;elerdeki ihtiyar,; buJunan egitim kurumlanna tercihleri goz ontinde bulundurularak kadrolu 
ogretmenlerden hizmet puam iistiinliigiine sozle~meli ogretmenler ise atamaya esas puanma (Miilakat 
Puam) gore degerlendirilmek suretiyle atama yapllacaktlr. 
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4·Norm kadro faziasl norm kadro fazlasl olma ~artl 
aranacagmdan norm kadro faziasl olmayan kabul 

5·Norm kadro faziasl kadrolu olanlann hizmet puanlannm hesaplanmasmda 
esas almacaktlr. 01 Milli Mildilrlilgunce belirlenmi~tir.) 

kurumlanndaki norm kadro fazlasl ogretmenter ile it/ilge Milli Mudurltigu emrinde 
bulunan nonn kadro fazlasl durumda olan yer degi~tinne surecinde kendilerine edilen 
bran~mdaki milnhaJ egitim kurumlan arasmdan en fazla 25 (yirmibe~) kurumu tercihinde bulunarak ekte 

ba~vuru formu lIe kadrosunun bulundugu egitim kurumu mudilrliiklerlne ba$vuracaklardlr. 
teknoloj iJeri alanmda; Hbilgisayar ve o~retim teknoloiiJeri 

matematik-bilgisayar boliimu, istatistik ve bilgisayar teknolojisi bo!i.imU/bilgisayar 
teknoJojisi ve biJl~im sistemleri boltimti lie teknolojileri" mesleki ve teknik 
kurumlan d!smdaki kurumlanOi tercih edebileceklerdir. 

8-Yer aykm beyanda bulunan ile yer 
lakviminde beJirtilen i~ ve i~lemlerin tam ve zamanmda eksiksiz yapllamasmdan ilgili Okul/kurumlilt;e 
yoneticileri sorumlu oJacakllr. 

9-Norm kadro fazlas! atamalannda ekte gonderilen ba~vuru kullaOilacakl1r. 
Atamalar j~lem takvimine sonut;landlfllacakt!r. 

JO-Norm kadro fazlasl durumunda bulunan ve tercihte bulunmayan atama i~lemleri 

Valiligimizce resen yapdacaktlr. 

II herhangi bir alama ya da yer takvimi yaYlmlanmasl veya mevzuat 
olmaSl durumunda norm fazlaSI yet' i~lemleri edilir veya ertelenebilir. 

ait (kimlik bilgileri, hizmet puam. Bakanhk ala rna 
kaydl, norm kadro olmadlgma ili~kin kontrol yanll~hk varsa olarak 

duzeltilmesinden, ogretmen, egitim kurumu ve i1ge Milli Mudtirlugti yetkilileri sorumlu 
olacaklardtr. 

13-Bu duyuru kapsammda yalmzca norm kadro fazlasl ogretmenlerimiz istekte bulunabileceklerinden 
yazlmlz ekinde listelerde isimleri buhll1an okulunuzlilgeniz nonn kadro fazlas! durumunda bulunan 

yazdi oJarak edilmesi, izni vb. nedenlerle aybkslz izinde bulunanlardan 
tercih yapmak isteyenlerden 18 Ocak 2019 tarihine kadar ili~kin almmasl ve tercih 
dilekt;clerinin as!llarmm ekli takvimde belirtilen tarihe insan Kaynaklan (Atama) 

teslim edilmesi hususunda; 

vc geregini rica ederim. 
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