
T.C. 

NiGDE V ALiLidi 

il Milli Egitim Mtidurlilgli 

Say1 : 51024361-903 .02-E.9918313 

Konu: ihtiya9 ve Norm Fazlas1 

Ogretmenlerin Atamas1. 

DAGITIM YERLERiNE 

ACELE VE 
GUNLUDUR 

20.09 .2016 

ilgi: M.E.B. insan Kaynaklan Gene! Mudurltigtiniln 19/09/2016 Tarihli ve 9853896 Sayi11 
YazJSI. 

Bakanhg1mlzm 2016/19 sayi11 genelgesi geregi ilimiz genelindeki egitim kurumlannda 
ihtiya9 ve norm fazlas1 durumda olan ogretmenlerin mlinhal egitim kurumlanna atamalan 
yap!lacakt1r. Ba~vurular 21-23 Eyltil 2016 tarihleri arasmda Mtidurlilgilmtizun 
http ://nigde.meb.gov.tr adresinde yer alan ba~vuru formu aracJhgiyla bizzat yap!lacakttr. 
Aday ogretmen olup nonn fazlas1 durumda olanlar ba~vuru yapamayacakt1r. Egitim kurumu 
mildtirltikleri okullannda kadrolu olarak gorev yap1p norm fazlas1 durumda olanlara bu 
durumlanm yaz1h olarak teblig edeceklerdir. Ardmdan Mildtirltigtimtiztin internet sitesinde 
yer alan alanlara gore ihtiya9 listesi, ilgi genelge ve ba~vuru formu ilgililere teblig edilecektir. 
Ba~vuruda bulunmayan ya da bulundugu halde tercihlerine atanamayanlar Valilikve re'sen 
atanacaktlr. 

Norm fazlas1 ogretmenleri belirleme i~lemi MEBBiS Norm modilltinde yer alan mevcut 
norm bilgilerine gore yap!lacakt1r. Egitim kurumu mildtirltiklerinin bu hususa ozellikle dikkat 
etmeleri gerekmektedir. BaFuru ve tercih formu bilgisayar ortammda doldurulup 91ktiSI 
almd1ktan sonra ba~vuru sahibi ve egitim kurumu mtidtirti tarafmdan imzalanarak ilve milli 
egitim mtidtirltikleri insan kaynaklan ~ubesine teslim edilecektir. Ba~vuru ve tercih formlan 
list yaz1 ile gonderilmeyecektir. Ancak ba~vuru ve tercih formunun teslimi esnasmda ilve 
milli egitim mtidurltikleri insan kaynaklan ~ubesinde yer alan teslim listesi imzalanacakttr. 
Engel durumu %40 ve tizeri olan ba~vuru sahipleri ile 1. derece yakm1 ag1r engelli olan 
( engelli saghk kurulu raporunda agu· engelli durumu evet yazan) ki~ilere re'sen atama 
yapilmayacakt1r. Bu durumda olanlar ba~vuru ve tercih formuna "Engelli Saghk Kurulu 
Raporunu" ekleyeceklerdir. istege bagh ve re'sen atama onceligi ilgi genelge hilkilmlerine 
gore yapilacaktir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

EK: 

Genelge (1 Sayfa) 

DAGITIM: 

Kaymakamhklar (ilve MEM.) 

Merkez il9eye Bagh Okul ve Kurum Mtidilr!Ukleri 

Yukan Kayaba~ 1 Mh. D1~an Cami Sk. o: <J 51200 Merkcz/Nigdc 
Elektroni k Ag: http://nigdc.meb.gov.tr 
c-posta: atama5 1 (i_t}meb.gov.tr 

Halil Ibrahim Y ASAR 

Valia . 

Milli Egitim Mtidtirti 

Ayn ntli 1 bi lgi i~in: llalil ALDAG ~er 
Tel: (0 388) 232 32 72 

Faks: (0 388) 2:12 32 74 

Bu evrak glivenli elektronik imza ile imzalanmJ ~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adres inden Sc7c-4e5a-34cl-b626-ccf6 kodu ile teyit edilebilir. 



T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

insan Kaynaklan Gene! Mtidtirli.igti 

Say1 : 68898891-903.02-E. 9853896 

Konu : ihtiyac;: ve Norm Kadro Fazlas1 Ogretmenler 

DAGITIM YERLERiNE 

GENELGE 

2016/ 19 

19.09.2016 

Olkemizin varhgma, birlik ve beraberligine kar~I son donemde ya~anan baz1 olaylarda 
rol aldigt tespit edilen ogretmenlerin gorevlerine son verilmesi nedeniyle olu~an ogretmen 
ihtiyacmm bir ktsmi, daha once atanan ve yeti~tirme stirecini tamamlayan ogretmenler ile 
ontimtizdeki ay atamas1 yap1lacak sozle~meli ogretmenlerce kar~danacakttr. Soz konusu 
ogretmen ihtiyacmm bir kismi da, ihtiyac;: ve norm kadro fazlas1 ogretmenlerin ogretmen ac;:tgt 
bulunan egitim kurumlanna atanmalan yoluyla giderilecektir. Bu ihtiyacm, egitim ve ogretim 
yiimm ba~ladigi ilk gtinlerde kar~Iianmas1 ozel onem arz etmektedir. 

Bilindigi gibi Milli Egitim Bakanhg1 Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme 
Yonetmeliginin "ihtiyac;: ve norm kadro fazlas1 ogretmenlerin yer degi~tirmeleri" ba~hkh 
53 'Uncli maddesinde; "(l) Egitim kurumunun ya da boltimtin/egitim kurumunda 
uygulanmakta olan mesleki ve teknik egitim alanmm kapanmas1, program degi~ikligi , 

Bakanhgm ogretmenlige atanacaklann tespitine ili~kin karanyla ders/alan kaldmlmast ya da 
norm kadro esaslan geregince yapiiacak dtizenlemeler sonucu ogretmen fazlahg1 olu~mas1 
halinde; egitim kurumunun ya da boltimlin kapatdmas1 veya program degi~ikligi sonucunda 
bu egitim kurumlannda gorevli ogretmenler, yeni egitim kurumu ac;:darak ogrencilerin 
ta~mmas1 halinde bu egitim kurumlanna, ogrenci azhg1 nedeniyle kapatiian egitim 
kurumlannda ya da boltimlerde gorevli olanlar ise ac;:1k norm kadro bulunmasi halinde 
oncelikle ogrencilerin ta~md1g1 egitim kurumlan olmak Uzere il ic;:inde alanlannda ihtiyac;: 
duyulan egitim kurumlanna mazeretleri ve tercihleri de dikkate almmak suretiyle atamr. 

(2) Bu ~eki lde yapilan atamalarla fazlahgm giderilememesi halinde bu durumdaki 
ogretmenler tercihleri de dikkate almmak suretiyle oncelikle il ic;:inde alanlannda ihtiyac;: 
duyulan egitim kurumlanna atamr ... 

(5) Bu madde kapsammda il ic;:inde yapiian atamalarla fazlahgm giderilememesi 
durumunda fazlahk, il ic;:inde zamana bagh olmaks1zm yapilacak yer degi ~tirme lerl e giderilir. 
Bu ~ekilde yapdacak yer degi~tirmeler, duyurusu yapiian egitim kurumlanna ogretmenlerin 
tercihleri de dikkate almarak hizmet puam Usttinltigline gore yapi11r. Fazla konumdaki 
ogretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak Uzere ba~vuruda bulunmayanlar ile tercihlerine 
atanamayanlann gorev yerleri, il ic;:inde valiliklerce resen belirlenir. Ancak ilgili mevzuatma 
gore alman saghk kurulu raporunda en az ytizde kirk oranmda engelli oldugu belirtilen 
ogretmenler ile ag1r engelli raporlu e~i veya bakmakla ytiktimlti oldugu birinci derece kan 
h1sunlan bulunan ogretmenlerden norm kadro fazlas1 konumunda bulunanlar, engellilik 
durumlarmm devam1 stiresince resen gorev yeri belirlemeden istisnad1r." htikmtine yer 
verilmi~tir. 

Diger taraftan, Milll Egitim Bakanhg1 Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim 

Bu ev rak gilvenli e lektronik imza ile imza lamm~tlr. http: //evraksorgu.meb.gov.tr adres ind en a060-la 75-322e-b5 5e-6a 70 kodu ile teyit edi lebi lir. 



Kurumlan Yonetmeliginin 11 'inci maddesinde; "(l) Yoneticiler dort y!lhgma gorevlendirilir. 

(2) Ogretmenler dort y!lhgma atamrlar. 

(3) Aym unvanla aym egitim kurumunda sekiz y!ldan fazla si.ireyle yonetici veya 
ogretmen olarak gbrev yap!lamaz. 

( 4) Gorev siiresi biten agretmenlerin i~ ve i~lemleri okul miidiirliigi.ince, yoneticilerin 
i~lemleri ise il milll egitim miidurliigunce ba~latllir." hi.ikmi.i , 12 'nci maddesinde; "( 1) 
Yaneticilikte veya agretmenlikte geyen dart ve sekiz y!lhk siirenin hesabmda; egitim 
kurumunda aym unvanla geyirilen hizmet surelerinin toplam1 esas ahmr. Gorevinin sona 
erecegi tarih; ders y!lmm i9inde olmas1 halinde dart y!lhk veya sekiz yilhk si.irenin doldugu 
tarihin iyinde bulundugu ders y!lmm son gi.ini.i, ders yilmm d1~mda olmasi halinde dart y!lhk 
veya sekiz y!lhk si.irenin doldugu tarihi takip eden ders y!lmm son gunudi.ir." htikmii, geyici 
1 'inci maddesinde ise; "(1) Bu Yanetmeligin yiiri.irli.ige girdigi tarihte valiliklerce atamas1 
yapiimi~ olan agretmenler ile garevlendirilmesi yapiimi~ yoneticilerden dart veya sekiz y!lhk 
garev suresini tamamlayanlann gorevleri sona erer. Bunlardan sekiz y!ldan az, dart y1ldan 
fazla yah~anlar bu okullarda sekiz y!lhk gorev si.iresi tamamlamak uzere 
atanabilir/garevlendirilebilirler. Gorev siirelerini dolduran yonetici ve ogretmenler istekleri de 
dikkate almarak ilgili mevzuat1 uyannca durumlanna uygun okullara ogretmen olarak 
atamrlar. Bu agretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak i.izere ba~vuruda 

bulunmayanlann veya tercihlerinden birine atanamayanlann gorev yerleri il iyerisinde 
valiliklerce res en belirlenir." hi.ikmi.i yer almaktad1r. 

Bu yeryevede, Devlet Memurlannm Yer Degi~tirme Suretiyle Atanmalanna ili~kin 
Yonetmeligin 9'uncu maddesinin son f1kras1 hiikmi.inun de dikkate almarak ihtiyay ve norm 
kadro fazlas1 agretmenler ile ozel program ve proje uygulayan egitim kurumlannda sekiz 
y!lhk gorev siiresini dolduran yonetici ve ogretmenlerden; 

1- Tercihte bulunanlann, en fazla 25 egitim kurumu tercih etme hakk1 verilmek uzere 
tercihleri dikkate ahnarak hizmet puam i.istiinliigi.ine gore il iyinde, 

2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanlann, hizmet puam en fazla 
olandan ba~lamak iizere ancelikle gorev yapmakta olduklan il9e iyinde, bunun miimkun 
olmamasi durumunda ise hizmet puam en az olandan ba~lamak i.izere gorev yapmakta 
olduklan il i9inde resen, 

alanlannda ogretmen ihtiyac1 bulunan egitim kurumlanna ba~vurular 23 Eyli.il 2016 
tarihine kadar almacak, atamalann ise valiliklerce 26 Eyli.il 2016 tarihine kadar yapiiacaktir. 

Bu kapsamda yap!lacak atamalarda; egitim kurumlannm bo~ ogretmen norm 
kadrolannm, atama yetkisi Bakanhkta olanlar hariy, tamam1 a91k gosterilecek ve yeni ay!lan 
egitim kurumlan ile ozel okullardan Bakanhgimiza devredilenlere yapliacak atamalara 
ancelik verilecektir. 

Aynca ogretmenler, zaruri durumlar d1~mda gerek Bakanhgimizm merkez ve ta~ra 

tqkilat1 birimlerinde gerekse diger kamu kurum ve kurulu~lannda geyici olarak 
gorevlendirilmeyecektir. 

Geregini rica ederim. 

Dag1tnn: 

81 il Valiligine 

(il Milll Egitim Mi.idi.irliikleri) 

YusufTEKiN 

Bakan a. 

Mi.iste~ar 

Bu evrak guve nli elektronik imza il c imza l anmJ ~ tJr. http://evraksorgu .meb.gov.tr adresinden a060- la75-322e-b55e-6a70 kodu il e teyit edi lebi li r. 


