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T.C.
BURSA VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-20697792-903.02.01-36203087 04.11.2021
Konu : Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin
               İlçe İçi Yer Değiştirme İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi     :  a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
             b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerin Norm                               
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
             c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/11/2021 tarih ve 35930526 sayılı                   
yazısı.
             

İlimiz dahilindeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden okul/kurum kapatılması veya norm kadro 
sayısının azalması gibi nedenlerle norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin öğretmen ihtiyacı olan eğitim 
kurumlarına ilgi (a) Yönetmeliğin 53. Maddesi kapsamında atamaları yapılmak üzere başvuruları Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Bilişim Sistemleri (BURBİS) üzerinden alınacaktır.

İlgi (a) yönetmeliğin 53. Maddesinin 3. Bendine göre norm kadro fazlası durumunda olanlar kadrosunun 
bulunduğu ilçe içinde değerlendirileceğinden tercihlerini kendi ilçelerindeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumu olacak 
şekilde yapacaklardır. Norm kadro fazlası durumunda olup yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin yer 
değiştirme işlemleri aynı ilçe içinde değerlendirildikten sonra ikinci bir duyuru ile il genelinde ihtiyacı bulunan 
eğitim kurumları için ayrıca duyuruya çıkılacaktır.         

 04/11/2021-09/11/2021 tarihleri arasında norm fazlası olan öğretmenler BURBİS sistemi Personel 
İşlemleri'nden norm fazlası öğretmen olarak kurum müdürlüklerince işaretlenecektir. Norm kadro fazlası 
durumunda olmayan öğretmenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.Norm kadro fazlası durumunda olan 
öğretmenlerin tercih başvuruları  10 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Anketler/Norm Kadro Fazlası Öğretmen 
İlçe İçi Atama Başvurusu ekranından girilecektir.Buna göre; 

1-Norm kadro fazlası öğretmen BURBİS sistemine girerek Anketler/Norm Kadro Fazlası Öğretmen İlçe İçi 
Atama Başvurusu ekranından başvuru yaptıktan sonra 2 (iki) nüsha çıktısını alarak diğer evraklarla birlikte imzalı 
şekilde kurum müdürlüğüne teslim edecektir.

2-Kurum Müdürlükleri MEBBİS kayıtlarını inceleyerek (hizmet puanı, alan) başvuru belgesi ve eklerini 
onayladıktan sonra 1 (bir) nüshasını öğretmene vererek diğer nüshasını DYS üzerinden resmi yazı ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. (Okul/Kurum/İlçe/İl Müdürlükleri sistem üzerinden onay 
yapmayacaklardır. Başvuru doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine düşmektedir. )

3-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenin norm fazlası olup olmadığını ve hizmet puanlarının 
doğruluğunu kontrol ederek varsa hatalı kayıtların ilgili kurumla irtibata geçerek düzeltilmesini sağlayacaklardır.

    4-Kurumlardan gönderilen başvuru formları ve ekli diğer belgeleri onaylayan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri en geç 16 Kasım 2021 günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim 
edeceklerdir.

5-Norm kadro fazlası öğretmenlerin BURBİS veri tabanına eklenmesinden (veri tabanına eklenmeyen 
öğretmen yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır) tamamen kurum ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 
sorumlu olacaklardır.
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6- Öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumları http://bursa.meb.gov.tr/ adresinden yayınlanacaktır. İhtiyaç 
olmayan eğitim kurumları tercih listesine eklenmeyecek olup kurum müdürlükleri tarafından  kontrollerin 
yapılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

7- Yer değişikliği yapılan öğretmenlerin ayrılma başlama işlemleri yarıyıl tatilinde (24/01/2022 - 
04/02/2022) yapılacaktır.

8- Norm Kadro Fazlası öğretmenlerden görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri 
iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

9-Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan 
sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler  sisteme yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki 
edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir. Öğretmenler 
başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludurlar.

Bilgilerinizi ve ilçeniz eğitim kurumlarında görev yapan tüm  öğretmenlere imza karşılığı duyurulmasını 
ayrıca BURBİS sistemine eklenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilerek oluşabilecek mağduriyetlere 
sebebiyet verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.  
 

                                                                                                         Ahmet UZUN                    
                                                                                                                                           Müdür a.                             

                                                                                                            İl Milli Eğitim Şube Müdürü

 Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin  İlçe İçi Yer Değiştirme Takvimi
             

İşlem
 

Tarih

İhtiyaç Listesinin Yayınlanması 05/11/2021 

Kurum Müdürlüklerin Norm Fazlası 
Öğretmenleri BURBİS Anketler/Norm Kadro 
Fazlası Öğretmen İlçe İçi Atama Başvurusu 
ekranından işaretlemesi.                   

04/11/2021-09/11/2021

Tercih Başvurusu
 

10/11/2021-15/11/2021

DAĞITIM:

Gereği   :                                                                        Bilgi  :
-17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine                            -Tüm Birimlere


