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DUYURU
GENEL ACIKLAMALAR

l- Norm kadro fazlasrllhtiyag

fazlasr dlretmenlerin yer deligtirme iglemleri 17/4/2016 tarlhli 29329
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milll Efiitim Bakanhgr Olretmen Atama ve Yer Deliqtirme
Ydnetmelilinin S3.maddesindeki 3.ve 5.fikrasr ile 5S.maddesinin 3.fikrasr hiikiimleri, BakanhErmrz
insan Kaynaklan Genel MiidUrliiginiin "ihtiyag ve Norm Kadro Fazlasr Ogretmenler" k6nulu
19/09/2016 tarih ve 6889E891-903.02-E.9853896 sayrh Genelgesi, Afronkarahisar il Milli Elitim
MUdiirlii[ilniln 21/09/2016 tarih ve 34691520-903.02-8.997321 5 sayrh yazrsr, Talim Terbiye Kurulu
Baqkanltlrnn 20/02/2014 tarih ve 9 sayrh kararlarr ve diler mevzuat htkimleri(ydnetmelikler, karar,
genelge ve Baknnl* yaz arl dikkate ahnarak agaglda belirtilen agrklamalar dolrultusunda yaprlacakhr.

2-

Bulundufu e[itim kurumunda norm kadro fazlasr/thtiyag fazlasr durumunda olan dgretmenler
bagluracaktr. Norm kadro fazlast olan ogretmenlerin tespiti, Mudiirlultimiizce yaprhp merkez okullara
yanyla ilge milli elitim miidiirlitklerine ise (e-mail) yoluyla gdnderilecektir. Hizmet puan kartr
okul/kurum miidtirliikleri taraflndan Mebbis / E-personel modiiliinden ilgili dlretmen aratrlarak -Gdrev
Bilgileri-Hizmet Puanr Hesaplama ttklanarak tanh Ql 11212016) segilerek puan hesaplatrlacak, puan
hesaplattldfttan sonra yukart siitunda- Rapor al agrlarak Hizmet Puan Karh ahnacaklr. Hizmet puarunm
hesaplanmasmda bagvurulann son gnnn Q7/12/2016) esas alnacaktrr.

3-

Norm kadro fazlasr dEretmen tespitinde dgretmenlerin hizmet puanmm esit olmasl durumunda
diretmenlikteki hizmet silresi az olan, hizmet silresinin de e$it olmasl durumunda dlretmenlile en son
gdreve baglayan dlretmen norm kadro fazlast olarak belirlenecektir.

Valilik/Bakanltk atama karamamesinde "Norm Kadro Fazlasr/ihtiyac fazlasf ifadesi bulunan
0f,retmenler, hizmet puanlarma bakllmakszm do$udan ihtiyag fazlast dgretmen olarak
delerlendirilecektir. Ancak normla iligkilendirilen ulretmenler baqvuru yapamayacaktrr-.
4-

5-

Yer deliqtirme istelinde bulunan norm kadro fazlasrhhtiyag fazlasr o[retmenlerin bilgi diizeltrne
giincelleme baEvurulannt bulunduklarr elitim kurumlan ve ilge milli elitim miidiirltikleri tarafindan
delerlendirilerek bagvuru siiresi sona ermeden sonuglandr acaktr.

6-Norm Kadro Fazlasr/ihtiyag fazlasr dlretmenler, Mtidilrliiliimiiz afuon.meb.eov.trlafbis adresinde
ilan edilecek norm kadro ihtiyact bulunan e$itim kurumlarrnr tercih ederek okui/kurum mudiirliikleri
tarafindan onaylanan elektronik bagvuru formunu hizmet puan kartryla birtikte takvimde belirtilen
siirelerde ilge milli egitim mUdiirltiklerine teslim edecektir.
7- Haklannda yaprlan

adli ve idari sorugturma sonucunda gdrev yerleri deliqtirilen dEretmenlerin;
tercihleri, MEB Ogretmen Atama ve Yer Deliqtirme ydnetmelifinin 50/2 maddesine g6re
delerlendirilecektir.
E- Fen Liseleri ve Sosyal

Bilimler Liselerini tercih eden oEretmenlerden, bagvurulann son giinii itibarryla
Bakanlft kadrolarrnda adayhk dahil en az iig yrl dffetmenlik yaprlmrg olma $artl aranacaktr.
9-Norm kadro fazlasr/ihtiyag fazlasr olup, il genelinde alanmda bog norm kadro olmamasr nedeniyle
atan:rmayiur dgretmenler, kendi elitim kurumlarrndaki gdrevlerine devam edecektir.

l0- Zorunlu 9all$ma yiikumliis0 dlretmenlerin yer deliqtirmelerinde Milli Elitim Bakanhlr Ogretmen
Atama ve Yer Degi$time Ydnetmelifinin 43. maddesinin T.bendi uygulanacaktrr

Biliqim Teknolojileri alanrndaki dlretmenlerin, TTK'nun 9 sayrh Karannda belirtilen ogenim
bilgileri gartrna uygun olmayan elitim kurumlannr tercih etmeleri durumunda bu tercihleri gigersiz
11-

sayrlacaktrr.
12- Qeqitli nedenlerden (okul danasiimii, okul/bolum kapanmax, tasmmast vb.) dolayr yer

deliqiktili

gergekle$en dlretmenler
bulunamayacaklardr.

yeni gdrev yerinde gdreve

baglamadan

yer defigtirme

istefinde

13- Rehber dlretmenlerin yer deligtirme iglemlerinde; Milli E[itim Bakanhirna Bafh Elitim Kurumlan
Yonetici ve O[retmenlerinin Norm Kadrolarna iliqkin Yonetmelipinin 21/4 maddesindeki "Ozel efitim
kurumlart harig olmak zere, bir yerleSim merkezindeki her eEitim kurumunda en az I rehberlik alan
ijfuetmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve m teakip norm kadrolara dEretmen atanamaz. "
hiikmii dikkate ahnacaktrr.

14-Ayhksrz izinli olan d[retmenlerin izinlerinin 2016-2017 Egitim-Ogretim diinemi yarryrl sonu tatilinin
son giinii itibarryla gdreve ddneceklerini belgelendirmeleri durumunda yer deligtirme bagvurusunda

bulunabilecektir.
15- Gdrev yeri degi$tirilen dgretmenlerin atamalarr kesinlikle iptal edilmeyecektir.
16- Bakanh[rmrzca her hangi

bir atama gergekle$tirilmesi, yer deligtirme-atama takvimi yaymlanmasr ya
deliqiklili olmasr durumunda yer deligtirme iglemleri iptal edilecek ya

da duyuruyu etkileyecek mevzuat

da ertelenecektir.
17- Yer deliqtirme iElemlerindeki tereddtitlerin giderilmesinde il Milli Egitim Miidiirliigii insan
Kaynaklan Hizmetleri- (Atama) b6liimiiyle e-post4 telefon yoluyla iletiqim kurulacaktrr.

Ofretmenlerin yer defiigtirme iqlemini etkileyecek N{EBBiS leki;
-Kimlik bilgileri,
-Gdrev kaydr,
-MEB drqr hizmetler kaydr
-Gegici gdrevlendirme kaydr,
-Hizmet puaru hesaplama, (Baslama-aynlma tqrihleri, koy belde ek puanlarr ve destekleme kursu),
-Bakanhk atama alanr,
-Ofrenim bilgileri,
-Zorunlu gahqma yiikiimliiltik durumu
-Norm kadro fazlat / ihtiyag fazlasr olup olmadrlr,
kararnamesinde yaz dtr.) Yukandaki bilgilerin
tarafindan kontrol edilmesi. varsa yanhghklann belgeye dayah olarak diizeltilmesi
sallanacaktrr. (elrsik hizmet puant ile yap an yer defistirme i$lemi itirazt kabul edilmeyecektir.)

l- d[retmenler yer deliStirme takviminde belirtilen siireler iginde
sisteminden ba;vuru yapacaklardrr.

Miidiirliiltimtiz afrron.meb.eov.trlalbis

Elektronik baqvuru formu, tasdik ve imza iglemi igin kadrosunun bulundulu egitim kurumu
miidilrltigtine teslim edilerek elitim kurumu miidilrliiliince onaylayacaktr.
3- E[itim kurumu miidiirliilii, elektronik baqvuru formunu onayladrktan (imza-kaSe-mi)hiirlit) sonra
hizmet puan kartrnr ekleyip sonra dolrudan ilge Milli E[itim Mudiirluliine teslim edilecektir.
4- Ilge Milli Elitim Mi.idilrliikleri baqvuru formlannr elden belirtilen teilim tarihine kadar il Milli EAitim
Miidiirli.igiine gdndereceklerdir.
2-

BASVI]RUVE DEGMI,ENDiRME SIJRECi

Norm kadro fazlasrihtiyag fazlasr dEretmenler, ydnetmelilin 53/3 maddesinde "...tincelikle
gdrevli olduklart yerleSim le ndeki ya da ilgedeki elitim kurumlan olmak lizere..." denildifiinden
kadrosunun bulundulu ilgede ijncelikli olarak degerlendirilecektir.
Norm kadro fazlas/lhtiyag fazlasr dlretmenler, nonn kadro agrlr bulunan en fazla 25 ep,;itim
kurumu tercihinde bulunabilecek olup, Olretmenler tercihlerine yerlestidlirken ydnetmeli[in 55/3
maddesindeki hiiktim dikkate ahnacaktrr.
Puan yetersizlifinden atanamayan veyahut tercih de bulunmayan iilretmenlerin atamalan
kendi ilgelerinde bog kalan efiitim kurumlarrna, hizmet puam fazla olan iiflretmenden baqlanarak
resen gergeklegtirilecektir.

BASWRI]LARIN GECERSiZ SAYILACAdI DIIRT]MLAR

.
.
'
.
.
'

Bakanhk atama alanr drsmda baska bir alandaistenen $artlan taf tmayan.
Asllsrz, gergele aykrrr, yanhS bilgi ve belgeyle baqvurular, (Bu sekilde basvuran dfirelmen ile
eEitim kurumu yAneficisi hakkmda yasal iSlem yap acaktr.)
Siiresi iginde usule uygun yaprlmayan bagvurular,
Alamna uygun olmayan ya da duyurulmayan kurum tercihi yaprlan bagvurular,
Baqwru formunu usuliine uygun tanzim edilmemesi halinde bagwru tamamen ya da ilgili tercihler
gegersiz sayrlacaktrr.

DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR
I-Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili delerlendirme ve iglemler ilgili yonetmelik ile
Bakanhlrmrzca yaymlanan genelge ve yazrlara g6re gergeklegtirilecektir.
2-Duyuru ve ekleri ile ilgili gitncellemeler resmi internet sitesinden takio edilecektir.

FAZffi

NoRM KADRo FAzLAsr / irrriyAc
YER DEEISTiRME TAKVIMI
Yaprtacak ip ve iglemler
Norm kadro fazlasr/ihtiyag fazlasr tifretmenlerin tespiti, dgretmenlere
Miidiirlugumuz yaztsmln duyurulmasl
M dtirlugiimiiz Web Sitesi (affon.meb.gov.trlafbis )bapurulann kabul edilmesi
ve bayurulann kurum mUdiirlukleri tarafindan incelenerek ilce Milli Epitim
Mildilrlllklerine teslim edilmesi

Milli Egitim MUdtirliiklerince ba;vurulann incelenerek il Milli E[itim
MudurluEiine gdnderilmesi
Yer Depigtirme iglemlerin ve Resen Atamann il Milll Egitim Miidiirlugunce
yaptlarak sonuglann (alron.meb.gov.trla{bis ) duyurulmasr
Ilge

Tarih
20-23 Arahk 2016
23-27

28

Arallk20l6

Araltk 2016

04 Ocak 2017

Ayrllma Baglama iglemleri
20lG2Ol7 F;litim Ofretim Yrh yanyrt tatili iginde tamamlanacakhr,

T.C.

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirltilii

Sayr : 68898891-903.02-E.9853896

19.09.2016

Konu : ihtiyag ve Norm Kadro Fazlasr OEretmenler

DAGITIM YERLERiNE
GENELGE
2016/19

Ulkemizin varhfrna, birlik ve beraberliline
, aldrfr
tespit

kargr son donemde yaganan bazr olaylarda
edilen olretmenlerin grirevlerine son verilmesi nedeniyle olugan dlretmen
ihtiyacrnrn bir krsmr, daha cince atanan ve yeti$tirme siirecini tamamlayan cilretmJnler ile
rinomiizdeki ay atamasr yaprlacak scizlegmeli risretmenlerce karqrlanacaktlr. Sdz konusu
dffetmen ihtiyacrnrn bir krsmr da, ihtiyag ve norm kadro fazlasr cilretmenlerin oEretmen agrgl
bulunan efitim kurumlarrna atanmalafl yoluyla giderilecektir. Bu lhtiyacm, efiti-m ve
dgretim
yrlmrn baqladrlr ilk giinlerde karqrlanmasr tizel 6nem arz etmektedir.
rol.

_

Bilindifi gibi Milli Egitim

Bakanhgr ognetmen Atama ve yer Defigtirme
Y<inetmelifinin "Ihtiyag ve norm kadro fazlasr <ifretmenlerin yer defiiqtirmeleri" -baqhkl
53'iincii maddesinde; "(1) Egitim kurumunun ya oa udtiimtirvelitim kurumunda
uygulanmakta olan mesleki ve teknik efiitim alanrmn kapanmasr, program
defiqikligi,
Bakanhfrn dlretmenlile atanacaklann tespitine iliqkin karanyla ders/alan lialdrnlma"si ya
da
norm
esaslarr gerelince yaprlacak dizenlemeler sonucu dEretme n fazlahsr olugmasr
_kadro
hdlinde; egitim kurumunun ya da bcihimiin kapatrlmasr veya program defiigiklilisonuiunda
bu efitim . kurumla'nda gdrevli dgretmenler, yeni elitim kurumu agrlarak-ogrencile.n
ta$rnmasr hdlinde bu egitim kurumla'na, dlrenci azllr nedeniyle kapatrlin
e$itim
kurumlarrnda ya da bdliimlerde gdrevli ola rlar ise agrk norm kadro bulunmasr halinde
rincelikle ffiencilerin taqrndrfr efiitim kurumla. olmak iizere il iginde alanrarrnda ihtiyag
duyulan elitim kurumla.na mazeretlert ve tercihleri de dikkate ahnmak suretiyle atanrr.
(2) Bu gekilde yapian atamararta fazrahpn giderilememesi hdlinde bu durumdaki
Sfretmenler tercihleri de dikkate alnmak suretiyle dnceliHe il iginde alanlarrnda ihtiyag
duyulan elitim kurumlanna atanrr. ..
_ (5) Bu madde kapsamrnda il iginde yapian atamararra fazrahprn giderilememesr
durumunda fazlahk, il iginde zamana balh olmaksrzrn yaprlacak yer degi;tfum"elerle giderilir.
Bu gekilde yaprlacak yer defiigtirmeler, duyurusu yaprlan efitim krr-rilu.rnu dfreti-renlerin
tercihleri de dikkate ahnarak hizmet puanr iistiinliiBtine gcire yaprlrr. Fazla konumdaki
ciSetmenlerden herhangi bir kuruma atanmak iizere bagwrudi bulunmayanlar ile tercihlerine
atanamayanlann gctrev yerleri, il iginde valiliklerce resen belirlenir. Ancak ilgili mevzuatrna
g<ire alrnan sa#rk kurulu raporunda en az yizde krk oramnda engelli
oldulu belirtilen
rilretmenler ile a[rr engelli raporlu egi veya bakmakla yiikiimlii oldufu birinci derece kan
htsrmlarr bulunan dlretmenlerden norm kadro fazlasr konumunda bulunanlar, engellilik
durumlarmrn devamr siiLresince resen gorev yeri belirlemeden istisnadu." triikmriie yer
verilmigtir.
Diler taraftan, Milli Egitim Bakanllr 6ze1 program ve proje Uygulayan Elitim

Bu evmk gijvenli elekhonik imza ile imzalanmr$tr ltFr//ewakorgu.meb.gov

tr adresinden

a060-1a75-322e-b55e-6a70

kodu ite teyit edilebilir.

Kurumlarr.Ydnetmelifinin 1 f inci maddesinde; "(1) Ydneticiler ddrt yrllgrna grirevlendirilir.
(2) Ofretmenler ddrr yrlh$na atanrrlar.
(3) Aynr unvanla a1.m efitim kurumunda sekiz yidan fazra stireyle ydnetici veya
ci$etmen olarak grirev yaptlamaz.
(4) Gcirev stiresi biten dEretmenlerin ig ve iglemleri okul mtidiirliiftince, ycineticilerin
iqlemleri ise il milli e[itim mtidiirliiltince baglatrlr." htikmii, lz'nci maddlsinde; .,(l)
Yrineticilikte veya dffetmenlikte gegen d6rt ve sekiz yrlhk siirenin hesabrnda; elitim
kurumunda aynr unvanla gegirilen hizmet siirelerinin toplamr esas almrr. Gdrevinin iona
ereceli tarih; ders yrlnm iginde olmasr halinde dcirt yrlLk veya sekiz yrllk siirenin doldugu
tarihin iginde bulundufu ders yrlnrn son gtinii, ders yrlmn drqrnda olmasr halinde drirt yrlhk
veya sekiz yrlhk stirenin doldugu tarihi takip eden ders yrlrnrn son giiniidiir." htikmii. gegici
I'inci maddesinde ise; "(1) Bu Ycinetmelifiin ytiriirliige girdili tarihte valiliklerce at-amasr
yaprlmrE olan 6lretmenler ile gtirevlendirilmesi yaprlmrg y<inetitilerden ddrt veya
sekiz vrllk
gdrev siiresini tamamlayanlann gdrevleri sona erer. Bunlardan sekiz yrldan ur, ao.t y,taun
fazla gaLganlar bu okullarda sekiz yrlhk gdrev siiresi tamamlamak ilzere
atanabilir/gcirevlendirilebilirler. Gcirev siirelerini dolduran ydnetici ve d[retmenler istekleri de
dikkate ahnarak ilgili mevzuatr uyannca durumlarrna uygun okulLra cilretmen olarak
atanlrlar. Bu dgretmenlerden herhangi bir okulikuruma atanmak iizere bagvuruda
bulunmayanlann veya tercihlerinden birine atanamayanlann g6rev yerleri il igerisinde
valiliklerce resen belirlenir." hiikmii yer almaktadrr.
Bu gergevede, Devlet Memurlannrn yer Deligtirme suretiyle Atanmala'na iligkin
Ydnehnelilin 9'uncu maddesinin son fikrasr htikmiiniin de dikkate almarak ihtiyag u. norkadro fazlasr dEaetmenler ile <izel program ve proje uyg'layan elitim kuruml-annda sekiz
yrlhk gcirev siiresini dolduran y<inetici ve rilretmenlerden;
I - Tercihte bulunanlann, en fazla 25 elitim kurumu tercih
etme hakkr verilmek iizere
tercihleri dikkate alnarak hizmet puam tisttinltigiiLne g6re il iqinde,
2- Tercihlerine atanamayanrar ile tercihte bulunmayanlarrn, hizmet puam en fazla
olandan baglamak iizere <incelikle g<irev yapmakta oldukian ilge iginde, bunun
miimkiin
olmamasr durumunda ise hizmet puanl en az olandan baglamak iiz ere gdrev yapmakta
olduklan il iginde resen,
alanlannda dgretmen ihtiyacr butunan esitim kurumlanna baglurular 23
Eyrnr 2016
tarihine kadar ahnacak, atamalann ise valiliklerce 26 Eyliil 2016 tarihine kadar yaprlacaktrr.
Bu kapsamda yaprlacak atamalarda; eEitim kurumlarrnrn boq dEretmen norm
kadrolannrn, atama yetkisi Bakanhkta olanlar harig, tamamr agrk g<isterillcelive yeni
agrlan
elitim kurumlan ile rizel okullardan Bakanhlrmrza devredilen-lere yapiacak atamalara
<incelik verilecektir.
Aynca dgretmenler, zaruri durumlar drgrnda gerek Bakanhlrmtzn merkez ve taqra

tegkilatr birimlerinde gerekse

diler kamu kurum

gdrevlendiril meyecektir.

ve

kuruluglannda gegici olarak

Gerelini rica ederim.
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Konu : ihtiyag ve Norm Kadro fazlasr Ogrt. Atamasr

DAGITIM YERLERINE

IIg: (a)

1910912016 tarih ve 68898891-903.02-E.9853896 sayrh MEB. Insan Kaynaklan Genel

Miidiirlii[ii'niin Genelgesr.
(b) 2l/0912016 anhli Bakanhlrmrz insan Kaynaklan Genel MudurluEii'niin e-maili

itgi

p;

ae kayrtlr Bakanhgmrz E- mailinde "ihtiyag

,e

Norm Kadro Fazlasr O$retmenler
"l- Tercihte bulunanlenn, en fazla
25 e4itim kurumu tercih etme hakh verilmek iizere tercihleri dikkate almarak hizmet puant
iistiinl Etine gdre il iginde," ifadesi kapsammda yap acak atamalar konusunda asafudaki
aEklamantn yap mast gerekli gdriilm stiir.
Bilindifii gibi Milli EEitin Bakanhg A$retmen Atama ve Yer Delistirme Ydnetmelilinin
53'iincii maddesinin Qiincii Jikrastntn son cfimlesinde; "Norm kadro fazlasr olarak belirlenen
r)lretmenler; <jncelikle gdrevli olduklan yerleqim yerindeki ya da ilgedeki e{itim kurumlan olmak
iizere il iginde alanlannda norm kadro aqtPr bulunan e{itim kurumlanna tercihleri de dikkate
almarak hizmet puam tist nl E ne gtire atawr." h kmiine yer verilmistir.
Buna gdre, arulan Genelgede yer alan ve yukartda ifade edilen agrklama knpsamtnda
dgrehnenin kadrosunun bulundufu ilqede yer alan okullara yap acak atamalarda, kadrosu o ilgede
bulunan ti{retmenlere dncelik verilecektir.
Orne{in;
1- A ilgesindeki bir okulun bos bulunan CoPrafya alanrna yap acak atama iginA ilgesinden 70
ve 80 hizmet puant bulunan iki dlretmenle B ilEesinden 150 puant bulunan bir dlretmen ve C
tlgesinden 200 puanr bulunan bir dlretmenin basvuruda bulunmast durumunda, bu okulun Co{rafya
A/retmenli{ine A ilgesinden basvuran dfuetmenlerden 80 hizmet puant bulunan d{retmenin atamast
yap acaktr.
2- A ilgesindeki bir ohulun boS bulunan Tarih alantna yap acak atama igin A ilgesinden hiqbir
baqturunun bulunmamasL buna karStn B ilqesinden 100 puant bulunan bir d{retmen ve C ilgesinden
150 puam bulunan bir r)!,retmenin basturuda bulunmast durumunda, bu okulun Tarih dpetmenliline
C ilgesinden basvuran 150 hizmet puant bulunan d{retrnenin dtamdst yaptlacahrr." denilmigtir.
ilgenizi Okulunuz/Kurumunuz ihtiyag ve norm kadro fazlasr OEretmenlere ilgili
Bakanhgrmrz Genelgesinin Miidiirliiliirniiz Web sayfasrndan indirilerek tebliE edilmesi, Bakanh[rmrz
e-mailinin ilgili d#etmenlere tebli$ edilip, Bakanhfrmrzrn e-maili dikkate almarak tercihlerin
yapftnasr ve baqvuru belgelerinin siiLresi iginde Miidiirliigiimiiz Atama $ubesine siiLresi igerisinde
konulu 19/09/2016 tarihli ve 2016/19 sayfu Genelgede yer alan;

giinderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.

MetinYALQIN
Vali a.
h Milii Egitim Miidiiru

Dafttlm
- 17 ilge Kaymakamh[r (ilge MEM)
-Merkez ve Merkeze Balh Tiim OkuVKurum Miidiirliiklerine

-Bilgi iglem ve Elitim Teknolojileri $ubesine(MUdiirlu[limiia Web Sayfasrnda Yayrnlanmak Uzere)
Kamman ig Merkezi Itut:4 AIYONKAITAHISAR
Elcktroik Ag: www aryon.n1cb.gov.tr
e-posta: insankaynaklari03@meb.gov tr
Bu errak giivenli elektronik imza ile imzalaDmrstrr. http://ewaksoryu.meb gov.tr aakeshden
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