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T.C.
KARABÜK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 92302672-903.02-E.12396284 02.12.2015
Konu : İhtiyaç (Norm) Fazlası Öğretmenlerin

Yer Değiştirmeleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :MEB Öğretmenlerinin Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliği.

İlgi Yönetmeliğin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 53.
maddesinde;

MADDE 53 – (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.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim
kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde
çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il
dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına 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.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü
durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde
kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

(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.

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna
öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı
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üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, görev yaptığı eğitim kurumunda, alanında norm

fazlası olan öğretmenlerimizin istekleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atamaları
gerçekleştirilecektir. Buna göre;

1) Norm fazlası öğretmenler 3. Madde doğrultusunda, öncelikle görevli oldukları yerleşim
yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan
-10- eğitim kurumuna atanmak üzere tercihte bulunacaktır. Diğer ilçelerde görev yapanların puan
üstünlüğü olsa bile öncelikle aynı ilçede görev yapanların durumu değerlendirilecektir.

2) Bu duyuru kapsamında Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer
değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

3) Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya
mevzuat değişikliği olması durumunda, norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal
edilebilecek veya ertelenebilecektir.

4) Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan
başvurular geçersiz sayılacak bu tür müracaatlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5) Öğretmene ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici
görevlendirme kaydı ve norm kadro fazlası olup olmadığı vb.) kontrol edilerek, yanlışlık varsa
belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaktır.

6) Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro açığı olan alan ve eğitim kurumlarına
gerçekleştirilecek, hizmet puanın hesaplanmasında başvuruların son günü baz alınacaktır. Hizmet
puanı eşitliğinde öğretmenlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.

7) Yönetmelikte yer almayan hususlar oluşması halinde yeni oluşan konu ile ilgili diğer
ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılacaktır.

8) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve zorunlu hizmet eğitim kurumlarında
görev yapan öğretmenler sadece zorunlu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

9) Yönetmeliğin 53. Maddesinin 5. fıkrasında “Fazla konumdaki öğretmenlerden
herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine
atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” denildiğinden iş ve
işlemler buna göre yapılacaktır.

10) Konuyla ilgili eğitim kurumlarımızın alanlar itibariyle ihtiyaç durum listesi ve
dilekçe örneği http://karabuk.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, gerekirse yapılacak olan ek
açıklamalarda aynı sitede duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun İlçeniz/kurumunuz/okulunuz tüm öğretmenlerine (görevlendirme
öğretmenler ve İl/İlçe emrindeki öğretmenler dahil) imza karşılığı tebliğ edilerek, alanı itibari ile
norm fazlası konumunda olanların, alanı ile ilgili ihtiyaç bulunan en fazla -10- eğitim kurumunu tercih
ettiklerini gösteren dilekçe ve hizmet puanlarını gösteren belgenin başvuruların son günü mesai
bitimine kadar Müdürlüğümüzde olacak şekilde üst yazı ile gönderilmesi hususunda gereğini rica
ederim.

Ali KÖSE
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih
Duyuru, Müracaat ve dilekçelerin gönderilmesi (İlçeler DYS üzerinden) 02/12/2015-07/12/2015
Değerlendirme 08-11/12/2015
Atamaların Yapılması 16/12/2015
Ataması yapılan öğretmenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve yeni

görevlerine başlaması
2015-2016 Eğitim

Öğretim Yılı Şubat Karne
tatilinde.

Dağıtım:
5 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)
Merkezdeki tüm Okul ve Kurum Md.ne.


