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AÇIKLAMALAR

1- İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin,
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. Maddesi doğrultusunda; aşağıda
belirtilen atama takvimine göre başvuruları alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir.

2- Atamalar, ekli takvimde belirtilen tarihte tek aşamalı olarak yapılacaktır. İl/İlçe
emrinde ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları, kadrosunun
bulunduğu ilçede yer alan okullara öncelik verilecektir. 

Örneğin;
a) A ilçesindeki bir okulun boş bulunan Coğrafya alanına yapılacak atama için A ilçesinden
70 ve 80 hizmet puanı bulunan iki öğretmenle B ilçesinden 150 puanı bulunan bir öğretmen
ve C ilçesinden 200 puanı bulunan bir öğretmenin başvuruda bulunması durumunda, bu
okulun Coğrafya öğretmenliğine A ilçesinden başvuran öğretmenlerden 80 hizmet puanı
bulunan öğretmenin ataması yapılacaktır. 

b) A ilçesindeki bir okulun boş bulunan Tarih alanına yapılacak atama için, A ilçesinden
hiçbir başvurunun bulunmaması, buna karşın B ilçesinden 100 puanı bulunan bir öğretmen ve
C ilçesinden 150 puanı bulunan bir öğretmenin başvuruda bulunması durumunda, bu okulun
Tarih öğretmenliğine C ilçesinden başvuran 150 hizmet puanı bulunan öğretmenin ataması
yapılacaktır. 

 İl içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına  tercihleri de dikkate
alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim
kurumlarına Valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla;
öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik
verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen kurayla belirlenecektir.

Norm/ihtiyaç fazlası olup, tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları
ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (c) genelge doğrultusunda öğretmenlerin görev yaptığı ilçe sınırları
içindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. 

3- Hizmet puanının hesabında başvuruların son günü dikkate alınacaktır. Başvuruda
bulunacak öğretmenler; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı
ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e - Personel Modülünden (Özlük)
kontrol ederek yanlış  ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim
kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

4- Atama işlemleri, İl/İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro)
fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan öğretmenler başvuru yapamayacaktır. 

5- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilip, ihtiyaç (norm kadro) fazlası
konumundaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya
ilçeye atanmak üzere başvuruda  bulunamayacaktır.
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Rehber ögretmenlerin yer degiştirme işlemlerinde; Milli Egitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yönetici ve Ögretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmeliğinin 21/4
maddesindeki "Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan
öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen
atanamaz. " hükmü dikkate alınacaktır.

6-  Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenligi'', "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri",
"Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve
"Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
edemeyecektir.

7-  Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına  göre
spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan
beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir

8- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte olan ihtiyaç fazlası öğretmenler,
sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala
uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.

9- Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe
dışında bulunan öğretmenler, başvuru formlarını e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim
araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır.
Yöneticiler başvuru formlarını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır. 

 10- Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal
edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunan öğretmenlerin, sonra da başvuruların
kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe müdürlükleri olacaktır.

11- Atama ile ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda tam, doğru ve zamanında
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ile İlçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu
olacaklardır.

 12- Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra Müdürlüğümüz web sitesinde
yayımlanacağından takibin internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

13- İhtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.

14- Bakanlığımızca herhangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da
duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal
edilebilir ya da ertelenebilir.

15- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
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BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

- İl, İlçe emrinde ve eğitim kurumunda ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonunda 
bulunan öğretmenlerin, İl içerisinde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim 
kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmaları.

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 
 
 13 Aralık - 19 Aralık 2019 

 Atama
 
 20 Aralık 2019'dan itibaren 

  Görevden ayrılma ve göreve başlama 
işlemleri 

 
 17 Ocak 2020 - 03 Şubat 2020 tarihleri arası  
        


