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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : a) MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) MEB'e Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına
İlişkin Yönetmelik.
c) MEB Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
İlimiz eğitim kurumlarında görevli olup norm kadro fazlası durumunda bulunan
öğretmenler ile kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerin
yer değişikliği işlemlerinin, ilgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesi ile ilgi (c) Yönetmeliğin 18. maddesine
göre yapılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda;
1- İlçeniz eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden, ilgi (b) Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda Bakanlığımızca onaylanan norm kadro sayılarına göre (27.11.2020) norm fazlası
durumunda bulunanlar ile kadrosu İl/İlçe emrinde olan ihtiyaç fazlası durumundaki öğretmenler, yazı
ekinde yer alan dilekçe ile Müdürlüğümüz www.manisa.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olan
eğitim kurumları içerisinden en fazla 15 eğitim kurumunu tercih edebilecek, tercihte bulunanlar
arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar gerçekleştirilecektir.
2- Başvuru ve yer değiştirme işlemleri takvimde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
3- Bu başvuruya sadece bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olan
öğretmenler ile kadrosu il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenler
başvurabilecektir.
4-Öğretmenler, en son Bakanlık Atama Alanına göre tercihte bulunabilecektir.
5-Başvurular,
çalışma
takviminde
belirtilen
süreler
içinde
Müdürlüğümüz
www.manisa.meb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayınlanacak olan matbu dilekçe ile
yapılacaktır. Dilekçeler öğretmenin kadrosunun bulunduğu okul müdürlüklerine verilecektir.
6-MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesinin üçüncü
fıkrasının son cümlesinde, “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.” hükmüne göre, öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçede yer alan okullara yapılacak
atamalarda, kadrosu o ilçede bulunan öğretmene öncelik verilecektir. Kadrosunun bulunduğu ilçe
dışında tercihte bulunan öğretmenlerin bu talepleri değerlendirilirken o ilçedeki ihtiyaç fazlalık
dengesi gözönünde bulundurulacaktır. ( örneğin A ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı alanında 5 adet
norm kadro fazlası öğretmen 7 adet norm kadro ihtiyacı bulunan kurum olması halinde bu ilçeye Türk
Dili ve Edebiyatı alanında ilçe dışından ancak 2 öğretmenin ataması gerçekleştirilebilecektir.)
7- Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde olan norm kadro fazlası öğretmenler,
atamaya esas mazeret belgelerini sunmaları halinde, mazeretlerinin bulunduğu ilçeyi tercih
edebilecekler ve yer değiştirme işlemleri kapsamında o ilçenin öğretmeni gibi değerlendirileceklerdir.
8-En az %40 oranında engelli raporu olanlar ile eşi ve bakmakla yükümlü oldukları birinci
derece kan hısımlarına ait ağır engelli raporu olanların, bu raporları sunmaları halinde, görev yerleri
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istekleri dışında değiştirilmeyecektir.
9-Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “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.
10-Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin “görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan
öğretmenleri diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
11-Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik, beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuata göre Spor Liseleri ile
Güzel Sanatlar Liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıldan fazla süre geçmemiş
olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
12- 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nın 37. maddesinin dokuzuncu
fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları kapsamında olan Proje Okullarımıza atama yapılmayacaktır.
Bu okullarda görevli olup norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenler istemeleri halinde diğer
eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
13-Rehber Öğretmen branşındaki atamalar, MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21/d maddesi dikkate alınarak yapılacaktır
14- MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7. fıkrasında "
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli
oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri
resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, ilk
yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet
alanındaki eğitim kurumlarına atanır." denildiğinden; zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6.
hizmet alanlarında görev yapan norm kadro fazlası durumundaki öğretmenler, istemeleri halinde 1.,
2., 3. hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak yukarıdaki madde hükmü
gereğince ilk yer değiştirme döneminde erteleme evrakı sunamamaları durumunda zorunlu
hizmetlerini tamamlamak için atama isteğinde bulunmak durumunda kalacaklardır.
15. Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda
görev yerleri; il içinde değiştirenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirenler ise daha
önce görev yaptığı eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamazlar.
16-Hizmet puanının hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır. Öğretmenlerin hizmet
puanı hesaplamasına etki edecek MEBBİS bilgilerinin doğruluğundan kendileri sorumlu olup söz
konusu bilgilerde varsa hataların düzeltilmesi işlemleri 06.12.2020 tarihine kadar tamamlanması
gerekmektedir. 06.12.2020 tarihinden sonra öğretmenlerin MEBBİS bilgilerinde herhangi bir
değişiklik yapılmayacaktır.
17-Aylıksız izinde olan öğretmenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir.
18-Yukarıdaki açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgi (a) Yönetmelik maddeleri ile
konuyla ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
19-Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme
yapılması gereken durumların ortaya çıkması halinde; bu değişiklikler Müdürlüğümüzün
www.manisa.meb.gov.tr adresinde yayınlanacağından; öğretmenler, okul/kurum müdürlükleri ile ilçe
milli eğitim müdürlüklerince web sitemizin DUYURULAR bölümünün takip edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda öncelikle Bakanlığımızca onaylanan (27.11.2020) norm kadro sayılarına göre;
Eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin ;
-İlgi (a) Yönetmeliğin 53. maddesi,
- İlgi (c) Yönetmeliğin 18. maddesi,
- Bakanlığımızın 12/03/2014 tarih ve 1071926 sayılı yazısı ve varsa yargı kararına göre tespit
edilmesi,
Yapılan bu tespite göre ilgililere norm kadro fazlası durumunda olduklarının ve duyuru
yazısının imza karşılığı tebliğ edilmesi (Kadrosu İl/İlçe emrinde bulunan ihtiyaç fazlası
öğretmenlere görevlendirildikleri eğitim kurumlarınca tebliğ işlemlerinin yapılması) ve istenildiğinde
gönderilmek üzere kurumunda kurumunda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
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İlgili öğretmen, okul/kurum müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin;
yazımızda belirtilen hususlar ve mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri dikkatlice ve hassasiyetle
yapmaları, işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz tamamlanması açısından önem arz etmektedir. Aksi
takdirde ortaya çıkabilecek mağduriyetlerden bahse konu ilgililer müteselsilen sorumlu
olacaklardır.
Aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde iş ve işlemlerin tamamlanması için gerekli hassasiyetin
gösterilmesini rica ederim.
Yaşar KARADENİZ
Vali

07-10 Aralık 2020

11 Aralık 2020
14 Aralık 2020
Saat 12:00
15 - 17 Aralık 2020
25.01.2021 05.02.2021

TAKVİM
Mühnal Kadroların İlanı ve Başvuruların Alınması (Öğretmenler
yayınlanacak olan matbu dilekçe ile kadrolarının bulunduğu okul/kurum
Müdürlüklerine başvuruda bulunacaktır)
Dilekçelerin okul/kurum müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
gönderilmesi.
Dilekçelerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim
Müdürlüklerine gönderilmesi. (Liste yapılarak dilekçelerin eklenmesi)
Atamaların Değerlendirilmesi ve Taslak Listenin İlanı
Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri.
(Alan Değişikliği ile Mazerete Bağlı başvuruda bulunacak olan öğretmenler
takvimini beklemeden ayrılma - başlama işlemlerini gerçekleştireceklerdir)

Ek :
1- Bakanlığımızın 12/03/2014 tarih ve 1071926 sayılı yazıları
2- Matbu Dilekçe

Dağıtım :
17 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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