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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç
ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53’üncü maddesinde; “(1) Eğitim
kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının
kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla
ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen
fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği
sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin
taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da
bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim
kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri
de dikkate alınmak suretiyle atanır.
(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim
kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak
değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak
belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan,
öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer
değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler;
öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde
alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet
puanı üstünlüğüne göre atanır.
(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda
fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak
yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak
üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen
belirlenir. Ancak ilgili mevzuatına göre alman sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında
engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu
birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar,
engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.” hükmü
doğrultusunda alanlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin ataması yapılacaktır.
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Bu bağlamda;
1-Tercihte bulunacak öğretmenlere en fazla 20 eğitim kurumu seçme hakkı verilecektir.
2- Kadrolu Öğretmenlerin İlçe içi atama başvuruları 04 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak
olup, atama sonuçları 11 Kasım 2021 tarihinden itibaren ilan edilecektir.
Sözleşmeli öğretmenlerin İlçe içi atama başvuruları 12 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında
alınacak olup, atama sonuçları 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren ilan edilecektir.
3-Tercihlerine yerleşmeyenler ile ilçe içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları görev
yapmakta oldukları ilçe içerisinde resen,
4-Görev yapmakta olduğu ilçede alanında normu bulunmayanlar ile aynı ilçede 2. ve 3.
Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda yerleşebilecekleri eğitim kurumu bulunmayan
kadrolu öğretmenler, 22 - 24 Kasım 2021 sözleşmeli öğretmenler ise 25-26 Kasım tarihleri arasında il
genelinde boş kalan eğitim kurumlarına tercihte bulunacaklardır.
5-Yapılan tüm değerlendirmeler neticesinde tercihlerine yerleşemeyenlerin görev yerleri, görev
yapmakta oldukları il içerisinde resen belirlenecektir.
6-İhtiyaç ve Norm Fazlası Rehber öğretmenlerin ataması ilgi (a ve b) yönetmelik hükümleri
doğrultusunda yapılacaktır.
7-Zorunlu hizmet bölgesinde zorunlusunu yapan öğretmenler zorunlu hizmet bölgelerini tercih
edebileceklerdir. Zorunlu Hizmet Yükülülüğü ertelenen öğretmenler serbest bölgeyi tercih edebilecektir.
8-İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler belirlenirken; Kurumda görev yapan Sözleşmeli
Öğretmen var ise öncelikle Sözleşmeli Öğretmen İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası olarak belirlenecektir.
Sözleşmeli Öğretmen bulunmaması halinde hangi branşta norm kadro fazlası öğretmen var ise o
branşta hizmet puanı en düşük olan öğretmenler tespit edilecek, okul müdürlüğünce ilgili öğretmenlere
tebliğ-tebellüğ belgesi ile tebliğde bulunulacak ve duyuruya istinaden norm fazlası öğretmenlerin
başvuru yapmasını sağlayacaktır.
9-Hizmet puanları, başvuru tarihinin son günü 10/11/2021 tarihi baz alınarak hesaplanacaktır.
10- Yapılan atamalar kesinlikle iptal edilmeyecektir.
Okulunda norm fazlası öğretmen olmadığı halde öğretmenlerden başvuru alan ve işlem
başlatan ilgili idareler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.
Başvurulara ait İhtiyaç listesi Müdürlüğümüz Web sitemizden ilan edilecektir. Başvuru çıktısının
bir nüshası İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine özlük dosyasına konulmak üzere teslim edilecektir.
Bilgilerinizi, ilçenizdeki norm fazlası öğretmenlere imza karşılığı duyuru yapılmasını ve tebliğ
tebellüğ belgelerinin özlük dosyalarına bırakılmasını rica ederim.

Yusuf KAHRAMAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü
Dağıtım:
A Planı
NOT :Başvuru tercihleri ekte gönderilen excel çizelgesine doldurularak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Müdürlüğümüze gönderilecektir.
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