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……………..……………. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
53’ncü maddesi kapsamında; kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası
konumunda bulunan, eğitim kurumu kapatılan yada İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
kadrosunda bulunan öğretmenlerin ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atama tercihleri 25
Kasım 2015 - 01 Aralık 2015 tarihleri arasında http://kayseri.meb.gov.tr/atama internet
adresinden alınacaktır.
Bu kapsamda; aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir;
-Başvurular elektronik ortamda alınacak ve Kurum/İlçe/İl Milli Eğitim
Müdürlüklerince sistem üzerinden onaylanacaktır.
-Kurum Müdürlüklerinin onay işlemleri için şifreleri resmi e-posta adresleri olan
kurumkodu@meb.k12.tr adreslerine gönderilecek olup, kurum müdürlükleri gönderilen şifre
ile norm fazlası konumunda bulunan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleride kendi
kadrolarında bulunan öğretmenlere şifre tanımlayacaklardır.
- Öğretmenler kullanıcı adı olan T.C Kimlik numaraları ve kurum müdürlüğünden
alacakları şifre ile başvuru yapacaklardır.
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine de ayrıca onay ve kullanıcı tanımlama şifreleri
e-posta adreslerine gönderilecektir.
- Öğretmenler kadrolarının bulunduğu İlçe içerisinden olmak üzere başvuru
tarihlerinde kendilerine açılan eğitim kurumları arasından en fazla 25 adet eğitim kurumunu
tercih edebileceklerdir.
- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğretmenlerin Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre bu tür
kurumlara atama şartlarını taşımaları gerekmektedir.
- 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.
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- 4,5, ve 6. Hizmet alanlarında görev yapan zorunlu hizmet yükümlüsü
öğretmenler kendilerine açılan tercihler arasında yer alan 1, 2, ve 3. hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak herhangi bir özrü (eş durumu, sağlık.vs.)
bulunmayanlar bir sonraki atama döneminde zorunlu hizmet durumu ertelenmeyeceğinden
zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere yeniden zorunlu hizmet okullarına
atanabileceğinden bu durumu göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.
- Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak olup, hizmet puanı eşitliği
halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce
başlayana öncelik verilecektir. Hizmet puanları başvuruların son günü itibariyle
hesaplanacaktır.
- Eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlükleri başvuruda
bulunanların MEBBİS e-personel (özlük) modülündeki bilgilerini kontrol ettikten sonra
başvurusunu onaylayacaklardır. Başvurular sistem üzerinden onaylandıktan sonra kurum
müdürlüğünce 2 nüsha çıktı alınarak ilgiliye imzalatılıp 1 nüshası İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanan
başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Şubesine gönderilecektir.
- Tercihlerine atanamayan yada tercihte bulunmayan öğretmenlerin (okul/kurum
kapatılanlar hariç olmak üzere ) atamaları en düşük hizmet puanlı olandan başlayarak resen
ilçe içerisinde yapılacaktır.
Konunun ilçeniz bünyesindeki eğitim kurumlarına ve görev yapan tüm öğretmenlere
duyurularak mağduriyete meydan verilmemesi ve başvuru onay işlemlerinin titizlikle
yürütülmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
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Gereği:
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