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ilgi I l 7/04/20l 5 tarihli ve 29329 sayıll Resmi Gazete' de yaylmlanarak yürürlüğe giren
Milli Eğitim Bakanltğt Öğretmen Atama ve Yer Değişıirme Yönetmeliği.

ilçeniz eğitim kurumlartnda ya da ilçe emrinde ihliyaç (noİm kadro) fazlası olarak
görev yapmakta olan tüm (sınüf,branş,vb.) öğretmenlerin, ilgi Yönetmeliğin 53, maddesi
kapsamında, ekli yazıda ve lislede belirtildiği şekliyle b.anşlart itibariyle öğretmen ihtiyacü
bulunan eğitim kurumlanna atanmak üzere talepleri alınacakhr.

Buna göre başvuıu ve atama ile ilgili işlemlerin, yaztmız ekindeki ..Başwru vc
Atama lıe İıgiıi Hususlar" dikkate allnarak yapllmasl §ağlanacakttr. Yazımlzln ilçe emrindeki
ve eğitim ku.umlarındaki ihtiyaç fazlasl tüm öğretmenlere imza karşllüğı ivedi olarak tebliğ
edilmesini, atama isteğinde bulunanlann EK-l Tercih Formlarının ve bilgilerinin EK-2 Excel
tablosuna işlenerek çıktı olarak (formai bozulmadan ve kontrol edildikten sonra başvuruların
bittiği gün içerisinde aynca mailile gönderilmesini) ekli takvimde belinilen tarihlerde ikinci
bir yazışmaya mahal verilmeden Müdürlüğümüze elden testim edilmesini önemle rica
ederim.

T,c.
SAMsUN VALiLiĞi

il Miııi Eğitim Müdür]üğü

Sayı : l8867085-903,02.0l-F,.19245014
Konu i İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin

Atama Duyurusu

KAYMAKAMLIĞlNA
(ilçe Milli Eğiıim Müdürlüğü)

Ek:
l-Başvuru ve Atama Takvimi (4 sayfa)
2-Tercih Formu (l sayfa)
3-İhtiyaç Listesi (Mail onamlnda gönderilecektir.)
4-Exce| Tablosu (l adet- l sayfa)

DağıtlmI
-l7 tlçe Kaymakamltğına (ilçe MEM.)
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lvtüdudüğünün / /2017larih ve saylll yazlsl doğru lusunda ll9e [l ]i Eğitim Müdunoğunun ,/, /2O17 talih ve
§ayılı yazıs ü ile dlyurulan eğ tim kurumlai ndan yukarlda belirlllen lefc hlelimden binne alanmak lstiyofum
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TERcaHLER

2 Tercih

6 Tercih

9 Telclh
10 Tercih

11 Te.cih
12 Tercih
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]9 Terc h

20,Tercih
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BAşvuıu vE ATA A|şLE LEn|YLE ILG|L|
HuaUsLAR

l- llÇe emrindeki ve eğiıim kurumlanndaki lhliyaç |norn taıro. tazlasl olan ögretmenlerin. I7l0420l5larihli ve
3:_329 

s.a,yıJı. Resmi Gazetede yayımlanan lvlil]i Egiıim Bakanllgl Ögetien ,lrama've Yer Değişliımeyönetm€liğinin J3, maddesi doğru|tusunda; aşağlda balinilen aıama-takv"imıerine gore uaşvurulan alınicaı ve
atamalan gerçekleştirilecektir.

2- Aramalar. ekli ıakvimde de göru]dügu ozere, j aşamall olarak yap!ıacakır.

. - l. Aşamsdai ilçe emrindeki ve eğiıim kurumlarlndaki ihliyaç fazlası öğrelmenlerin başYuru ve
aıamalarl, ıercihleri !e hizmeı puan| ülıunlOgune göre aynı i|çe içerisindeki'alanlarınau o-;.i."n ittilu., trıunun€g(lm \Urumlanna yaplIacakıll l Aşamada. ihl|}a§ fa7lasl ögrehenler. sadece aynı ilçe lçeı.ınaeı.l egıım
kurunlanna ıercihıe bulunulacağlndan ilçe dlş,na tercih yapılmaıiası gerekmekıedir. iiçe dışina yapııacak ıercihler
değcrl€ndirmeye allnmayacakİr.

- 2. Aşamsdİ; Ilçe ernrindeki v€ eğitim kurumıanndaki ihtiyaç fazlasl öğr€ımenlerin başvuru ve
aıamalan, l, Aşamada alama yapıImayan öğretmen ihıiyacı buıunan iı genelinjeki egiı im 

-kurum 
larına tercihleri ve

hizmeı Puanı üstonlüğüne göre yapılacakıır.

A_ - J. Aşamüdıi l]çe emrindeki !e eğitim kurumlaründaki ihliyaç fazlasl öğreımen]eran atamalan. MEB,
Oğrefmen Anma !e Yer Degişıirm€ Yönetmeliğinin 5 3/5. Maddesii ... 

. .. Fazla konumdakj öğretmen lerden
herhangi t ir kuruma atanmak ozere başvuuda bulunmayanlar ile ıercihlerine aıanamalanlarin'gorev yerleri. il
içinde \a]ilikl€rce resen belirl€nir," gereğince Valiliğimizce re.5€n }apllacatıll.

]- sözleşmeli ögreımenin bulundugu egitim kurumunda norm kadro fazlası o]uşmasl durumunda. ihıiyaç fazlası
öğreım€n. sözl€şmeli öğretmen olarak be|irlenec€ktir. Bu ögreımenler. Şubat - üan doneminde adaylı'k işıenlerini
ıamamlayaçak olmalan halinde tercihıe buıunabilecekıil.

4, Adıylıı işlemlcri, Şubat - M9rl d6neminde tamİmlsnacak o|onlar bsriç olmak İzere aday öğretmenlerin
Gözle§meli de dahil) bulunduğu eğiıjm kurumunda, norm kadro fazlası öğretmen oluşması durumunda. melcut
kadrolu öğfetmenlerden aday öğretmenler (adaylık egi|imine tabi tululdug;ndan) dışında lıizmet puanı en doŞük
olan kadrolu öğreh€n de isteme§i ha|inde t€rcihte 6uıunabi|ecekıil. su-matae sadece bu llımı dönema içingeç€rli o|6cıklIr.

5- Auma delerlendirmeleri hizmet puanı e5a5lna göre }apllacaglndan. baş!urularln son grnu e.a\ allnarak hizmeıpuanlaJlnln I]çe Mi]li Eğhim MOdorl0lleri taraflndan ]VE8alslen hesaplaıl]arat Hizmiı Puan Karİlnln baş\uru
formuna eklendikten sonm MOd(lİlOğümOze iletilm€si gerekmekıedir.

6, lhliyaç (nom tadro' fazla§ı konumundakj öğretmğnler "EK-l Başvuru Formu"nu kııl]anarak. ilan edilen eğilim
kurum|anndan en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.

7- 
.Norm açığ| olarak ilan edilen eğitim kurumlanna yargl karan. soru$ıırma. aıama iptali. bakanlık aıaması.....vs.

nedenlerle alama yapılmasl durumunda bu eğitim kurumlaiına aoma ya;ılamayacaktır,'

8_- No''n kadro fazlasl ögre|menlerin ıesp(i, Eğitim Kurumu M0durlokleri ve llçe Milıi Egitinr Müd0rlukleri
|arallndan yapllacakur, Norm kadro fazlasl olarak lespii edilen ögrehenl€re Eğitim Kurumu ; jıçe Milli Egiıim
MOdürlüklerince gerek]i tebligaıın imzı k rşılığı yapllmas| sağhn;cakılr.

9, Alama 
. 
işl€mleri. i]çe emrindeki ve eğitim kurumlanndaki ihtiyaç (rorıı ldrl.o) fhzıasl ögreımenleri

I:|:lolc]l*" .ı"..r: içlnde.olan ögrelmenlerin başvurularlnln eönd;riim;mesi. bıı ionuda gereklina!sa5l}eıın göslerilme\ i gerek metı€d i..
|0- Bj|işjm Teknolojileri ögrelmen]erinin Talim ve Terbiye Kurulu Karanna uy8un o]afak tercihıe bulunmalan
8erekmek€dir, Egitim Kurumu ve ilçe Milli Eğitim Muj0rlüklerince gerekıl ;nc"eıemenin yapılarak uygun olan
başvurulaİn Müdüİlüğümuze gönderilmesi gerekmekı€dİ.

ll--Fen Liseleri ile Sosyal Bilim]er Liselerine daha önce atanm§ olup. bu görevterinden ayntanlaİ. ayrıldlklarl
ıarihten itibaren aradan beş ü5l ylldan fazla süre geçmemiş olmaiı şaniy]a bu egitim kurumlarınl tercih
eoeOılec€kllr. şanı lutmayanIarln bU rclcihleri ke5inljkle diİkaıe allnma}acakrll

12- zorun]u Hizmeıini yapan ihtiyaç fazlasl ögretmenler, sadece zorunlu hizmeı alanlndaki €giıim kurumIarlnı
tercih edebi|ecekıir. Bu kurala uymayanlarln tercihleri dikkale allnmayacakİr.

lJ- Öğretmen ihtiyscl bulunan ckli li§tedeki eğitim İürümlırl, ilçeniz lırafındsn kontrol edildiklen sonrı(rı!ııı.8:rıdrgr ıaıdi eŞıb.idzllı l,1ibda gcçlte.ek) ilçe emrindckive eğitim kurom|ırındski ihtiysç (rorrı
*odro) fazlss| öğre!menl€r. duyurulıcaktlr.



l4- ihli}!ç fazla§l oğreımenler, ilan edilen €8itiİn kuİumland§lnd! (duyurüdİ belirtilm€y€n v€ öğrelmenihıiyıc|olmıyın) cğ|iim kurüıtlırın| ı€rcih.d.meyec.kıerdiİ;

:5- 
Eğh'm- Öğİetime.y.ni açılan egitim kurumlan (il rü.liıde duyrfulo çıkülnag gerckiğind.,). Proje okuılan iıesamsun Rolary KulObU Bilim v€ Sanat Merkezjne t"-; ,l" 

"ı,",^"""'",.^İİ, 
yopııdığündln) aıaıByaptlamayacağlndan tercih ediImeyecektir.

|6- Ayllks|z izin]i olan ahıiyaç (norm kadro) fazla§ı öğrelm€nier, alanmalaİ haıinde ayllkslz izinlerini kesip görevebaşlayacaklarlnl beyan etlikleri ıakdirde baş\,t].u yapağil€cektİ.'

l7- Başvuru b€ı8€lerinin ııizlikl€ inc€|enme§i. ylkarüda belinjlğn kİiterıere Uygun başvuruda bulunmavanladntercih formıann|n MOdüılOğum.,ze gönderih;mesi, t, ı.onua, ge,"tıi tıa".asi;",l";;;;i;#;J;'fi.""iil;
l8- G_ercek dış| beyanla tercihte bulunanlaİln alamalan }aPllma}acak, yap.lsa dahi ipıa] ed|lecekıir. sorü]mluİukönceiikle ıercihı€ bu|unacak öğJetm§nlerjn, soffa d" U"ş',rlrl""" l."İrİ,Yl"rv y.İİirl"" ,"Ü*' * llo.yöneticilerinindir,

l9, Ahmalarla ilgiIi aş ve islemlerin takvim doğrullusırnda, Em. dogru ve zamanında gerçekle§mesand€n egitimkuİumu mod0fl0tleri ve i]çe miIliegitim m0du;lutl..i ,o*rı, 
"ıu.'ulı"rai'

20- |l içinde 
'oruşıurma 

sonırcu eörev v€n dcğişıirilen ögetmenler. J }ll ,eçmeden daha önc€ gorcv yaplltlan€gııim kurumuna !eya iıçele aunmaıı uzere 1eriieı,,i-i-J;t";;';,lii.il',;;k,;;: 
*'- "

2l A'""'1Y*,bTy.".Pda bulunan ihtiyaç (roİlı, taaro) fazlasl öğretm€n|erirl lrilgileri hdı sovadl. braı§ı,\orcf
/.rı,vJ../ ve lercihlc.i, ekli ilgili Excel tablosuna /o,n o|ı bo,ulnadan, bü;k hadüe,r, işı""i""r,ilr.-

:2, Atanmaİ .zere ba§vurırda bır]unmavan öğreımenlerin di]ekçe|erinin ase, daha sonra islenildiğindeMudorlOgümüze ilelilmesi iç,n muılaka iıçe;ilde muııafaza ediımesi geietmei,.air." 
--"'

:J.Akma §onuçlarl, ValiliI onaylndan çlkt!lıan sonra. Müdürluğ(]müzon web sitesind€ yaylmlanacağından
takibinin inı€meı uzerinden yapima* \ağreünenı.in, -*rı-, "a;."""* 

,İ. İİİ}İlİ}"!İ!",|),, 
",E"r*,orahonasü ra da bi..aı Mi]drrlüEınre g.Inenele.i rönlendnülfuen.süJ Ee.ekrnekledi.

24- Atamaıar gerçekIeştikten sonra iptal ediımeyecektir.

25, A|aması g€rçekle§en llçe emrindeki ve eğirim İurumlarındaki ihıiyaç (rorn İadrc') fazlasl öglelmenlelingörelleıinden a}nlma ve göreve başlama işl;mlerinin, ?roı dy;i,;.,il!;;i;;"",""'*Ji"i*,ı"**ı ırursıslaylılanna işlenmesi gerekmehedlr.

26, AJnca ilçe emrindeki ve egitim k*um laİındaki t l)rf, ihliyaç (nom kodro) fazlası ö.ğretmenlerden atamaslgerçekleşmeyen üa da lercihte bulunmalanlarla i|giIi.,ı, aş".i ın..r"nl ulu.r" iı". İy.,'iiri"ı,ş." ırp,ır*ıolup. ilçel€rimiz€ a}Tıca bir ıablo gondiri]ecek vİgel.n ti'lgll.ı.e gore ,. ,en aİ;;;;;;1;.;;,;'
27- Yulanda be|inilen açlklama]arda )er almayan hususlarda Milli Lgitim Bakanllgl Öğr€ımen Aıamd \ e YerDeğişlirme Yön€ımellgjnin ilgjli htlkLlrnleri e5;s aılnacaküı.

İNsAN KAYNAKLARI ŞUBE MüDüru-üöü
(Ögfetmen Aıama)



MEB, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ıle Milli Eğitim Bakanllğlna Bağll
Eğitim Kurumlan Yönetici Ve Öğretmen|erinin Norm KadroIarlna lıişkin Yönetmeliğe
göre, llçe emrindeki ve eğitim kurumundaki ihliyaç (norm kadro) lazlasl
öğretmenlerin tespiti ve imza karşlllğ| tebligahn yapılmasl

İlçe emrindeki ve eğitim kurumundaki ihliyaç (norm I3 Kasın l6 Kasım 20l,
kadro) tazlag öğretmenlerin tespiti Ve imza karşlllğı
tebligatln yapllmasl

1. AŞAMA: llçe emrindeki Ve eğitim kurumundakı ihliyaç (norm kadro) İazlas|
öğretmenlerin, aynl ilçe içerisindeki aıanlarl itibariyle öğretmen ihtiyacl bulunan
eğitim kurumlanna tercihleri doğrultusunda atanmalarl]

2. AŞAMA: llçe emrindeki Ve eğıtim kurumundaki ihliyaç (norm kada fazlasl
öğretmenlerin, il genelindeki alanlan itibariyle öğretmen ihtiyacI bulunan eğitim
kurumlarlna tercihleri doğrultusunda atanmalarl;

BAşVuRu VE ATAIIIALARA |LlşK| TAxvlM

Öğrehen ihtiyacı buıunan egilim kurumları ile başvuru ve alama
krilerIerinin dıjturulmasl, Du}urunun TebIiğTebellüğ edilmesi

1.1 Kaslıİı - 2l Kaslm 20l7 İıclİi

Başvuru
l7 Kıs,m _ 2l K8slm 20l7 m€sai
bitimine krdar

Eğjtim Kurumu Müdürlükleli tarafından llç€ [4illi Eğitjrn
Müdurluklerine gönderil€n "Başvuru Formlarl"nün l1 MiIli Eğitinr
Müdurl(lğüne T€slim Edilme§i.

22 Kaslnr 20l7 5İııt l2.00'!c kxdır

24 Kaslm 20l7'den sonra
(MEBBlS' te oIuşacak aksaklıklar
ned€niyle bu ıarihte değişiklil
vaDılabilecektir,)

Ayn]ma / Başlama işlemleri 720l saylll Tebligat Kanunun! göre

aAşVuRu VE ATAMALARA ILlşKlx TAKV|M

1. Aşamada atama yapllamayan öğretmen ihıiyacı bulunan eğiıim
kurumlan ile başvuru ve atama kiterlerinin duyurulması. Duyürunun
Teblit/Teb€llüğ edilmesi

27 K8§lın - 0l Aralık 2017 mesai
bitimine krdar

Başvurıl
27 Kaslm - 0l Arallk 20l7 me§ıi
bitimine kıdır

Eğiıim Kurumu MüdürIOklerilarafından ilçe Milli Eğitim
Mudürll]klerine gönderilen "Başvuru Form]arı"nın il Milli Eğitjm
MüdürluğOn€ Teslim Edilmesi.

0,ı Arallk 20l7 mesai biıinint kıdar

0? Arİhk 20l7'deİ sonra
(MEBBiS' le oluşacak aksaklıklar
nedeniyle bu tarihle değişiklik
YaDü]abilecektir.)

Ay.ülma / Başlama iş!emleri 7201 Sayllı Tebligat Kanununa göle



3. AŞAMA: llçe emrindeki Ve eğitim kurumundaki ihliyaç (nom kadro) Iazlas|
öğretmenlerin, MEB_ Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/5.
Maddesine göre re'sen atamalarl:

llçe emrindekive egitim kurumlanndaki tom ihii!,aç \kornı ludrol
fazlasl öğretmenlerden ataması gerçekIeşmeyen ya da ıercihle
bulunmayanlarla ilgili, ]. Aşama (Re'5€n) aıaması için. ilçe MiIli
EAiıim Mudurli]klerine L)\cel ıablosu söndel ilmeli

l l _ l2 Aral|h 20l7

Eğitim Kurümu N4Odorlükleri ve lıçe MilliEğilim Müdür]tlklerine
gönd€rilen ExcelTabıosunun ll Milli Eğilim l\40dürl0ğiine T€slim
Edilmesi.

l8 Arı|ık 20! 7 saaı l2'yc kadar

2l Arsİk 20l7'den sonro
(MEBB!s' ıe oluşacak aksakllklar
nedeniyle bu larihıe değjşiklik
yapülabilecektir.)

A}İılma / Ba§lama işleml€ri 720l Sayülı Tebligaı Kanununa göre


