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ATAMA DUYURUSU 

17/04/2015 tarihli ve 29329 saY!!1 Resmi Gazete'de yaYlllllanarak yUrUrlLige giren Milli Egitim 
Bakanltgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tinne Yonetmeliginin 53 iineli maddesine gore ve a~aglda 
belil1ilen ay!klamalar dogrultusunda, ilimizde faaliyet gosteren egitim kurumlannda veya illilye 
milli egitim mlidlirllikleri kadrosunda gorev yapan nonn kadro fazlasl ogretmenlerin, 
alanlannda ihtiyay bulunan egitim kurumlanna ataIID1ak lizere ba~vurulan a11l1acak olup 
atamalar ekteki takvime gore Valiligimizce geryekle~tirilecektiL 

Bu duyuru; Ordu ilindeki norm kadro fazlasl ogretmenlerin ba~vuru ve atama 
i~lemlerini kapsamaktadlr. Norm kadro fazlasl ogretmenlerin yer degi~tinnelerinde a~agldaki 
mevzuat hliklimleri esas al1l1maktadlL 

A- iLGiLi MEVZUAT 

• 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 saylll Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim 
Bakanltgl Ogretmenlerinin Atama ve Yer Degi~ti1111e Yonetmeligi, 

• Milli Egitim Bakanhgma Bagh Egitim Kurumlan YBnetici ve 0gret111enlerinin Norm 
Kadrolanna ili~kin Yonetmelik 

II Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgl Ogret111enlik Alanlan, Atama ve Del's Okut111a 
Esaslan, 

II SBzle~meli Ogretmen istihda111ma ili~kin YBnetmelik 

• ilgili diger mevzuat, 

B- GENEL ACIKLAMALAR 

1- Norm kadro fazlasl Bgret111enlerin il iyerisinde alanlannda ihtiyay bulunan egiti111 
kurumlanna atanmak lizere ba~vurulan, Ba~vuru/Tercih For111u (EK-l) kulla11l1arak ekte yer 
alan takvim dogrultusunda almacak olup bu ogretmenler, il genelindeki egitim kuru1111anndan 
en fazla 20 (yir111i) tercihte bulunabileceklerdir. 

Ba~vurular tek seferde almacak olup atamalar 3 (liy) a~amah olarak 
geryekle~tirileeektir. Birinci a~a111ada, kendi ilyesindeki egitim kurumlanl1l tercih eden 
Bgret111enlerin atamasl; ikinci a~amada, kadrolannm bulundugu ilyelerden farkh ilyelerdeki 
egitim kUrll1111anl1l tercih eden ogret111enlerin atamasl; liylincli a~amada ise, (gerek gBrillmesi 
halinde) Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yel' Degi~tirme Yonetmeliginin 53 lineU 
maddesinin 5 inci flkrasl geregi, tercihte bulun111ayan ya da tereih yapugl hal de tereihine 
yerle~tirilemeyen ogretmenlerin re'sen atamaSl geryekle~tirilecektir. Bu nedenle nonn kadro 
fazlasl Bgretmenler, tercih yapmamalarl ya da tercih yaptIklan halde tercihlerine 
yerle~tirilememeleri halinde ve it iyinde alaI11annda aylk nOlTI1 kalmasl durumunda 
Valiligimizce re'sen atanabileceklerinden ogretmenlerin tercihlerini yaparken bu hususu gBz 
oniinde bulundurmalan magduriyet ya~al11al11alan ayls1l1dan uygun olaeaktlL 
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2- Milli Egitim Bakanhgl 6gretmen Atama ve Yer Degi~tirme Y onetmeliginin 53 Uncii 
maddesinin 5 inci fIkrasmda; " ... ilgili mevzuatma gore alman saghk kurulu raporunda en az 
yiizde kzrk oramnda engelli oldugu belirtilen ogretmenler ile aglr engelli raporlu e~'i veya 
bakmakla yilkilmlil oldugu birinci derece kan hlslmlan bulunan ogretmenlerden norm kadro 
Jazlasl konumunda bulunanlar, engellilik durumlarmm devamz siiresince re'sen gorev yeri 
belirlemeden istisnadzr.)J htikrniine yer verildiginden bu durumda olan ogretmenler, ilgili 
mevzuatma gore alman saghk kurulu raporlarnll ibraz etmeleri durumunda yapIlmasl halinde 
re'sen atamadan muaf tutulacaklardlr. 

3- Nonn kadro fazlasl ogretmenlerin Bakanhkya onaylannll~ Non11 Kadro Tespit 
<;izelgelerine gore belirlenmesi ve 110rm kadro fazlasl olarak belirlenen ogretmenlere gerekli 
duyurunun yapdmasl ilye milli egitim mtidlirlliklerinin sorumlulugunda olup ba~vurular 

okullkurum mudlirltikleri ve/veya ilye milli egitim mlidurltikleri tarafmdan alinacaktlr. 
MEBBiS bilgilerinin kontrol edilmesinden ve bilgilerde hata bulunmasl halinde belgeye dayall 
olarak duzeltilmesinden oncelikle ogretmenin kendisi olmak uzere egitim kurumu 
mUdUrltikleri ve ilye milli egitim mi.idtirlUkleri mUteselsilen sorumlu olacaktlr. 

4- Yurtdl~l gorevinde bulundugu i9in ya da sendikal gorevi nedeniyle aylIkslz izinde 
oldugu i9in kadrosu ilIilye milli egitim mudi.irltiklerine yekilmi~ olan ogretmenler hariy olmak 
Uzere, iIliIye milli egitim mudtirlUkleri kadrosunda gorev yapan ogretmenlerin tamaI11l -norm 
kadro bulunsa dahi- nom1 fazIasl olarak degerlendirilecektir. 

5- Aylk n01111 bulunmamasma ragmen daha once herhangi bir nedenle (aile birligi 
mazereti, yoneticilik gorevinden aynlmalyoneticilik gorevinin sonlandmlmasl gibi) bulundugu 
egitim kurumuna ihtiyay fazlasl olarak atal1l11l~ ve daha soma da herhangi bir ~ekilde 

okulunlkurumun nOlIDuyla ili~kilendirilememi~ olan ogretmenler, hizmet pua11l ne olursa olsun 
oncelikle n01111 kadro fazlasl olarak degerlendirilecektir. 

6- Sozle~meli Ogretmen istihdamll1a ili~kin Yonetmeligin 18 inci maddesi geregi, 
sozle~meli ogretmenlerin gore v yaptIgl egitim kurumunda ogretmen fazlahgl olu~masl halinde 
oncelikle sozle~meli ogretmenler norm kadro fazlasl olarak degerlendirilecektir. 

7- Milli Egitim Bakanligl Ogretmen Atama ve Yer Degi~ti1111e Yonetmeliginin 50 nci 
maddesinin 2 nci flkrasl geregi, haklannda yapIlan adli ya da idari soru~turma sonucu idari 
tasarrufla gorev yerleri degi~tirilen ogretmenierden gore v yeri ilye iyerisinde degi~tirilenler 
aynldlklan egitim kurumuna; il iyinde degi~tirilenler ise aynldlklan ilyeye aradan 3 (liC;) ytl 
geymeden (saghk mazereti hariy) atanamayacaklanndan bu durumda olan norm kadro fazlasl 
ogretmenlerin, aynldlklan ilyeye/egitim kurumuna atanmak Uzere tercihte bululU11alan halinde 
tercihleri dikkate alll1mayacaktlr. 3 (lil() yIlltk sUrenin hesabll1da ba~vuru tarihinin son gUnU 
esas ahnacaktlL 

8- Bili~im Teknolojileri ogretmenlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu 9 sayIlI karan ve 
"Ogretmenlik Alanlan, Atama ve Ders Okutma Esaslan" yerc;evesinde tercihte bulmm1alan 
gerekmektedir. 

9- Ozel program ve proje uygulayan egitim kurumlanna (proje okullan) atamalar, ilgili 
mevzuatl geregi Bakan tarafll1dan yaptldlg111dan bu egitim kurumlanna tercih al111mayacaktlr. 

10- Bilim ve sanat merkezlerine, yalmzca bu merkezlerde daha once kadrolu olarak 
gorev yapml~ olan ya da halen bu merkezlerde kadrolu olarak gorev yapan norm kadro fazlasl 
ogretmenler tercihte bulunabilecektir. 

11- Altll10rdu Penbe-izzet ~ahin GUzel Sanatlar Lisesinin Gorsel Sanatlar ve MUzik 
alanlanna, ilgili mevzuatl dogrultusunda bu okullara ogretmen olarak atanma ~artlanl1l ta~lyan 
norm kadro fazlasl ogretmenler ba~vuru yapabileceklerdir. 

12- Zorunlu hizmet alanlannda (4, 5 ve 6 nCI hizmet alanlan) gorev yapmakta olup 
zorunlu 9ah~ma ytikUmlUsii olan norm kadro fazlasl ogretmenler, sadece zorunlu hizmet 
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alanlanndaki egitim kurumlannr tercih edebileceklerdir. Bll ogretmenlerin zorunlu hizmet 
alanlan dl~mdaki egitim kummlanl1l tercih etmeleri halinde bu tercihleri dikkate 
almmayacaktlr. Zorunlu c;ah~ma yliklimllisli olmayan, zorunlu c;ah~ma yliklimltilliglinden muaf 
olan ya da bu zorunlu yah$ma hizmetini erteletmi~ olan nonn kadro fazlasl ogretmenler, 
alanlannda ihtiya<; bulunan tUm egitim kurumlanl1l tercih edebileceklerdir. 

13-AyhkslZ izinde olan nom1 kadro fazlasl ogretmenler, 2018-2019 ogretin yIlI ikinci 
yanYll ba~l itibariyle goreve ba~layacaklanl11 belgelendirmeleri halinde tercihte 
bulunabileceklerdir. 

14-Atamalar, tercihler de dikkate ahnmak suretiyle hizmet pual1l listlinlligline gore 

yapllacakllr. Milli Egitim Bakanhgl Ogretmen Atama ve Yer Degi~tirme Yonetmeliginin 55 

inci maddesinin 3 lincli flkrasl geregi, hizmet puanmm e~it oimasl halinde atamalarda siraslyla; 

ogretmenlikteki hizmet sliresi daha fazla olana, ogretmenlige daha once ba~layana oncelik 

verilecektir. E~itligin devanll h§Jinde ise atanacak ogretmen kurayla belirlenecektir. 

15-Alanlannda ihtiyac; bulunmasl durumunda kadrolanmn bulundugu egitim 
kurumuyla aym binada faaliyet gosteren ve tek mlidlirliige bagh egitim kurumlanl1l tercih eden 
nonn kadro fazlasl ogretmenler, diger egitim kurumlarmdan tercih yapan ogretmenlere gore 
atamada oncelikli olacaklardlr. Aym bahc;ede faaliyet gosteren ve tek mlidlirlUge bagh ozel 
egitim kummlan da aynr ~ekilde degerlendirilecektir. 

16- Ba~vuru ve atama slirecinde, normu aC;lk olarak Ban edilen egitim kurumlanna 
yargl karan geregi, hizmetin geregi (soru~turma), can glivenligi vb. nedenlerle Bakanhgu11lzca 
veya Valiligimizce atama yap,lmasl halinde veya atama iptali, norm dlizeltme/glincelleme vb. 
nedenlerle aC;lk olan normun dolmasl/kapam11asl halinde ilan edilen bu normlara atama 
yapllmayacaktrr. 

17-Atamalar hizmet puam UstUnli.igline gore yapiiacagmdan, Ba~vurulTercih 

Formu'nda beyan edilen hizmet puan1l1m dogrllillgu, egitim kurumu mUdiirlligli ve ilc;e milli 
egitim miidlirltikleri tarafmdan MEBBis modliW Uzerinden ba~vurunun son glinU esas aluU11ak 
suretiyle hesaplatIiarak kontrol edilecektir. 

18- Atamalar yaptldlktan soma, gec;erli bir mazeret veya zorunlu bir neden o1l11adlkc;a 
atama iptal talepleri kabul edilmeyecektir. 

19- Gerek gorlilmesi halinde Valiligimizce illilc;e iyinde re'sen atama yapdabilecegi goz 
onUnde bulundurularak; aile birligi, saghk, can glivenligi vb. gec;erli bir l11azereti bulunan norm 
kadro fazlasl ogretmenler, geyerli mazeret belgelerini ibraz etmeleri durumunda il ic;inde re'sen 
atamadan muaf tutulacaklardlL 

20- Gen;:ek dl~l beyanla tercihte bulunanlann ya da nOlm kadro fazlasl olmadlgl halde 
tercih yapanlann atan1alan yapIlmayacak, yapiisa dahi iptal edilecektir. Bu durumda sorumlllluk 
oncelikle tercihte bulunan ogretmenin olmak Uzere egitil11 kurumu ve ilc;e yoneticilerinin 
olacaktlL 

21- Ba~vuru ve atama sUresi ic;erisinde Bakanhglmlzca herhangi bir atama veya yer 
degi~tirme takvimi yaymlanmasl durumunda veya duyuruyu etkileyecek mevzuat 
degi~ikligi olmaSI durumunda atama i~lemleri Valiligimizce iptal edilecek ya da ertelenecektir. 

22- Duyuru ve ba~vuru sliresi ic;erisinde, eksik ya da hatah bilgi olmasl nedeniyle 
duyuruda degi~iklik yapdabilecegi veya ilan edilen ihtiyac; listesinde eksik ya da hatah bilgiler 
nedeniyle gUncelleme yapJlabilecegini goz oniinde blliundurarak norm kadro fazlasl 
ogretmenlerin, il Milli Egitim MUdUrlUgUne ait hltp://ordu.me;;b.gov.tr adresindeki "Duyurular" 
boliimiinU siirekli takip etmeleri yerinde olacaktIr. 
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23- Ogretmen ihtiyas: listesi, alanlar bazmda il Milli Egitim MudUrlUgune ait resmi web 
sayfasmda ilan edilecektir. Egiti111 kUnl111U mtidtirlUkleri ve il<;e milli egiti111 mUdUrlukleri 
ogretmen ihtiya<; listesini kont1'ol edecekler, herhangi bir hata bulunmaSl durumunda 11 Milli 
Egitim Miidiirliigu insan Kaynaklan (Ata111a) $ubesi ile iltibata ge<;erek diizeltil111esini 
saglayacaklardlr. 

24- Ba~vuruJTercih F011111an kontrol edildikten soma ba~vurusu uygun gorUlen 
ogretmenlerin Ba~vuruJTercih Fomm (EK-l) ve ekleri ile tercihte bulunmayanlara ait 
dilek<;elerin (EK-2) birer nUshasl, il<;edeki tercih yapan veya yapmayan tUm nonn kadro fazlasl 
ogret111enleri gosteren onayh liste (EK-3) ile birlikte il Milli Egitim MUdUrlUgU insan Kaynaklan 
(Ata111a) $ubesine suresi i<;erisinde elden teslim edilecek, resmi yazlsl da aynca DYS tizerinden 
gonderilecektir. 

25- Atama sonu<;lan, Valilik Makam1l1111 onaymdan <;lktIktan soma il Milli Egitim 
MudtirlUgtine ait web sayfas1l1dan ilan edilecektir. Bu nedenle atama sonu<;lannm takibinin il 
Milli Egiti111 Mtidiirliigiine ait res111i web sayfasl Uzerinden yapIlmasl, zaman ve elllek israf1l1a 
neden olmamak i<;in ilgili ogretmenlerin il Milli Egiti111 MUdi..irlligUne bizzat ya da telefonla 
lllilracaat etmellleleri uyglln olacakttr. 

26- Ogrencilerin lllagduriyet ya~allla111asl ve egitilll 6gretim faaliyetlerinin aksan1w11asl 
amaclyla, ataI11aSI yaprlan ogretmenlerin aynlma ve ba~lw11a i~lelllieri 2018-2019 egitilll ogretilll 
YIlt yanyIl tatilinde ger<;ekle~tirilecektir. 

27- Yukanda belirtilen aylklamalarda yer allllayan hususlarda MilE Egitim BakaniIgl 
Ogretlllen Atallla ve Y er Degi~ti1111e Y6netmeligi ve ilgili diger mevzuat hUktimleri esas 
al1l1acaktl1'. 

c- BA~VURU VE ATAMA TAKViMi 

NORM KADRO FAZLASI OGRETMENLERiN YER DEGi~TiRME 
BA~VURUSU VE ATAMA TAKViMi 

Duyuru ve Ba~vurulann Egitilll Kurumll ve 26 - 30 Kaslm 2018 saat 17:00'ye kadar Ii 

. il<;e Milli Egitim MtidUrltiklerince Kabul 
i Edilmesi 

iiye Milli Egitim Mtidtirltiklerinin Ba~vuru . 03 Arahk 2018 saat 17:00'ye kadar 


i Forl111w'mI 11 Milli Egitim MildilrlUgUne 
. Gondermesi/Teslil11 Etmesi 
; Ba~vuru FOlmlann1l11ncelerunesi ve 04 - 12 Arahk 2018 (Atama sonu<;lan Valilik 

Atan1alann Yaprlmasl . Makammm onaymdan yIktlktan sonra ilan. 
edilecektir. 

Atamasl Yaplianlan Aynlma ve Ba~lama 2018-2019 Egitim Ogretim Vlh Yanytl 
i~lemleri Tatili (2018-2019 Egitim Ogretil11 YII! ikinci 

yanyilmm ba~layacagl tarihte goreve ba~lama 

ORDU iL MiLLI EOiTiM MODORLOOO 
tNSAN KA YNAKLARI YONETiMi 
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