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Milli Eğitim Bakanlığ Özcl Program ve Proje Uygulayan Eğitim

Ütkemizin vaİlığın4 birlü ve beraberliğiıe karşı son döneınde yaşanao bazı olıylarda

rol aldığ tespit edil; öğretİnenleİin görevlerine son verilnesi nedeniyle oluşan öğetneD

ihtiıacıiın biı hsmı, daha önce aianan ve yetiştime sürecini tamamlayan öğretnenlet ile

;;İÜJ ay aısosst yapıtacat sözleşmeli öğetnenlerce karşılanacaktır_ Söz konusu

u*-",."" ii lr"".- tir kısmı da, itıtiyaç ve norm kadıo fazlası öğetme'lerin öğeıEen açığı

İİİr"an .glriİ,ı t .rlanna aanmalan yoluyla giderilecehü,_Bu.ihtiyactn, eğtim ve öğ€ıim

yılının bşiadıgı ilk goılerd€ kaİşıtanEa§ı özel önem arz €tmeİİediİ,
' Bilindi' glUi l,1illl Eğtim Bakanlığı Öğı€ımen .Atama.v_9 _.Yer 

DeĞiıtiıııe

vonei"-"ıglo-in '''iıulyuç "" 
ooi, uaro faz*ı oğretınenlerio yer ıteğiştirmelcıi" başlıklı

jl;İJ hJa.l"aİ,; "(l) Eğitiın kurumunıüL ya da bötümon/eğitim kuıumunda

;;;i;_.k" olan mesleki ve tekDik eğitim alanrnrn kapanması, pro€Dm değişiuiği,

Ölİ"Jne" öF;""üiİ;"tu*"uH".. ı.,pİtine ilişkin kararıyla derValan kaldınlrnası ya da

;;'ffi; İr"Ş- gİ."ğin"" y"pılacak düzenlemetğ sonucu öğı€tmen fazlalığt olu§ması

İİİİ#aŞğrİİ-İİ,-rfu; y" jo'mlu.uo kapatılması v.eya program değişüliği sonucunqa

;-;Üd--h;fuda gtirevli öğretııenler, yeni eğitim kuumu. açılarak öğencilerin

iasıniaşı haıindc bu eğitim kurumlanna, öLçıci aztığı nc<leniyle_ kapaıılan eğitim

iHffiil ;d" uoı-oiioa" gorevli olaılai ise açık norm kadro bulunması haliıde

İİ"]rlİİ""og.İ"llŞ"-t ş,na,g, egİtio kurumlaı olınak itrcre it içinde alanlannda ihtiyaç

;;İ;;ğfi; k ..lar,na mİrerİtleri ," teıçitderi de dikftate ahtımak §uıstiyle aıaDrr,

12\ Bır sekilde YaDılan aaamalaİla fazlahğın giderilememesi h,iliode bu durumdaki

og",,i"'"ıi-,,],Jı,ı.ri i"' oirı..," alınınak sueıiyle 1ncetikle il içinde alanlarında ütiyaç

duyulan eğtim kurumlanna atanrr,..

(5) Bu madde kapsamında it içinde yapılan atamslatta fazlahğın gidoilememesi

ar-.#ar"İ-lr-lrf il İİilO. ,"-"* u"b, 
"haksızın 

yapılacal yer değştinnelcde ğderilir,
İr ll,İla" ,"o,1""ur ver degiştiımeler,İuyu,su yup,ü- eğitim kurumlanıa öğretıneolerin

;il;;-eiil;,ai*rii, t ".",p"i. 
osninlugone gör€ 

_ 
yapılır. Fazlı konuodaki

öğretmenle.de. herhangi bir kuruna adrnak uzcre bşwıuda bulunmayaolaı ile ıeıcihlerine

;a;;;;; ;.;;-yoleri, il içinde valiliklcrce resen beliılçrıit, Ancak ilgili E9yualma

;;;r; satlf, nrulu raporunda en az yüzde krlk orantnda engelti_ olduğu belinilen

İ;ffi İlJ"İ"-..gJlİ,lp".lu şi veya İakmakla rykü-'u "ld"P, !]y"i derece.kan

iiJ." 
- 

L"ır_n- og"i.enıc.den nor. 
,kadıo 

fazıası konumunda bulunarılar, engellilik

au*.İ-n o devamİ süıesince r€§en görtv yeıi belirleıneden istişnadıı," Füknüne yer

verilııiştn.
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Kurumlan Yönetmeliğinin l t'inci madde§inde; "( l ) Yöneticiler dört ylllığna görevlendiİitiİ.
(2) Öğetmenler dön yıllığıı. atonıilar.
(3) Aynı unvanla aynr eğitim kuİumunda sekiz yldan fazla süıeyle yönelici veya

öğetınen olı.ak görev yapılamaz.

(4) Görev süresi biten öğetİnenterin iş ve §temteri okul müdürlüğünce, yöneticilerin

işlemleri ise il milli çğitim müdüİlüğünce başlatılı.." htıkmü, t2'nci maddesindE; "(l)
Yörcticitikte veya öğrefuenlikte geçen döİ ve sekiz yıllık silıenio hesabında; ğitim
kuıumunda aynı unvanla geçirilen hizmet §iircleİinin toplımı esas alrnrr. Görevinitr sona

ereceğ taİih; ders yılınıı içinde olması halinde döft yıllık veya sekiz yıllık §lİenin dolduğu

tarinin içinae bulunduğu ders yılının §on glınü, de§ yılmın dışında olması hdinde döİt yıtlft
veya sekiz yıllık süıenin dotduğu tarihi takip eden ders yılınm soD gllnüdüİ.".hü,kmü, geçici

t'inci madılcsinde ise; "(l) Bu Yörctmeliğin yü!ürlüğo girdiği tarihte vaüliklerce alaması

yapılmış olaı öğetmenlei ile görevlendiTilmesi yapltmrş yöneticilefdçn dön veya sekizyıllık

;ö;9v süresini taınamlayaılann görevl€ıi soıa er€r. Buılaıdan sekiz yıtdan az, dört yıldan

iazla çalışanlar bu okullaİda sekiz yıllık görev §ü.esi taİnamlamak iızere

atanabilir/görevlendiıilebilirleı. Görev §iırelc.ini dolduraı yönetici ve öğıetıneııeı istckleri de

dik*ate ainarak ilgili mwzuatı uyarınca durumlanna uygııİı okul|ara öğetmen olarak

ataDrİlaİ. Bu öğretmenlerden hethangi biı okuykuluma atanmak ozere başvuruda

buİ-*y-lu.,o -u"ya 
tercihleıinden birine atanamayanlann görcv yerleıi İl içeri§inde

valiliklerce ıesen belirlenir." hükmü yer almaldadır.

Bu çerçevede, Devlet Mcmuılaİının Yeı Değiştirme suİstiyle Aıanmaıanıs ilişkin

Yonetıneliiin 9'uncu maddçsinin son fıkıaşı hükınllnün de dikkate aharal ütiyaç ve norm

kıdıo fazlisı öğettnenler ile özcl progıam ve proje uygulayan eğitim kurumlannda sekiz

yıllık görev süıesini dolduran yönetici ve öğetİnenlerden;

l- Terciht€ bulunanlanıı, en fazla 25 eğitim kurumu teİrih etme hakkı veriİrıek lızeİ€

tercihtği dikkat€ atınsrak hizmet puanı üstttnlüğüne göre il içinde,

2- Tcrcihlerine atanamayanlar ile terçihte bulunmayanlanıı, hizmet pusİu en f0zla

olandan başlamak ilzere öncelikle görev yapmakta oldukla,ı ilçe içind€, bunun miiıırklltr

olmaması jurumunda i§e hian€t puıııu en az olandan başlamak iizere görev yspmakta

olduilan il içinde rcseı
alaDl8nnda öğretsııen ihtiyacı bulunan eğitim kuruınlarırıa başi,ırulaİ 23 Eylül 20ı6

tarihiıe kadaıalınacak atamaların i§e valiliklerce 26 Eytül 20ı6 ıarihine kadaı yapılacaktır,

Bu kapsamda yapllacak atamalaİda; eğtim kuruml8rmın boş öğİ€tmen norm

ka<lrolarının, atıma yetkisi Bakınlıtta oıanıar hariç, tamamt ,çık gö§teiilecek v€ yeni açılaD

eğiıiın kuıuıılan lıe ozeı oruııaıaan Bakanlüğlmıza devredilcnlere yapılacak atamalam

oıcelik verilecektir. ]

Ayrıca öğrctmcnleİ, zaluri durumlar dışında gerek

tcşkilatı birimlerinde gerekse diğcr kımu kurum ve

görevlcndirilmeycceküi..
cereğini rica edcrim.
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