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T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 27618651-903.02.01-E.17760224 07.12.2020
Konu : Yeni Açılan Eğitim Kurumlarına 

Öğretmen Ataması

................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

       

İlgi :  a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) 07/12/2020 tarihli ve 17721545 sayılı Valilik Onayı.

İlimizde yeni açılan Karesi - Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Karesi - Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi ile İvrindi - Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesine öğretmen ataması yapılması ilgi (b) Valilik Onayı ile uygun görülmüştür.

İlgi (a) Yönetmeliğin 56. maddesinin 2. fıkrasında "Eğitim-öğretime yer değiştirme dönemleri 
dışında açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi 
yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin 
başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarla karşılanır."
hükmü çerçevesinde atamalar gerçekleştirilecektir.

Aralık 2020 Norm kadro fazlası öğretmen atama başvurularında yeni açılan eğitim 
kurumlarına başvuru yapan norm fazlası öğretmenlerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek 
yoktur. Ancak istemeleri halinde yeni açılan eğitim kurumlarına yeniden başvuru yapabileceklerdir. 

Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alanı öğretmenlerinden daha 
önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan 
fazla süre geçmemiş olması şartıyla, bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Aylıksız izinde olan öğretmenlerden “atanması durumunda aylıksız iznini sonlandırarak ilişik 
kesme süresi içerisinde göreve başlayacağını” beyan edenler tercih yapabileceklerdir.

BAŞVURULAR:
1-Öğretmenler ‘Yeni Açılan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Başvuru ve Tercih Formu’
doldurarak müracaat edeceklerdir. Başvurular 3 (üç) suret hazırlanacak, bir sureti başvuru yapan
öğretmene verilecek, bir sureti okul/kurum müdürlüğünde, bir sureti de İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünde saklanacaktır.
2-Başvuru Formu DYS üzerinden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Müdürlüğüne 
(Öğretmen Atama Bürosu) gönderilecektir. Atama takvimi dışında gönderilen başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Öğretmenlere ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici
görevlendirme kaydı, norm kadro fazlası olup olmadığı kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye 
dayalı olarak düzeltilmesinden öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaklardır.
4-Hizmet puanının hesaplanmasında  07/12/2020 tarihi itibariyle MEBBİS kayıtları esas alınacaktır.
5-İhtiyaç listeleri Müdürlüğümüz www.balikesir.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirme
sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması gereken durumların 
ortaya çıkması halinde; bu değişiklikler Müdürlüğümüz web sitesinde güncellenerek yayınlanacaktır.
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6-Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma başlama işlemleri 25 Ocak - 05 Şubat 2021 tarihleri 
arasında yapılacak olup, ataması yapılan öğretmenlerin atamaları iptal edilmeyecektir.
7-Yer değiştirme işlemlerinde; gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile yer değiştirme 
takviminde belirtilen iş ve işlemlerin tam ve zamanında eksiksiz yapılmasından ilgili Okul/Kurum/İlçe 
yöneticileri sorumlu olacaktır.
8-Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Başvurular atama takviminde belirtilen tarihler arasında alınacak olup, ilçeniz eğitim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yakup YILDIZ
Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü
Ek:
1-Atama Takvimi
2-Başvuru ve Tercih Formu
3-İhtiyaç Listesi

Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)


