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Birçok ilde 17.04.2015gün ve 29239 sayılı RG'de yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin "ihtiyaç ve
norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53.maddesi
uyarınca norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle bir süreç
başlatılmıştır.Bu sürecin hukuka, eğitim-öğretim gereklerine uygun işlemesiiçin
aşağıdaki hususlarındikkate alınmasınıtalep ediyoruz;
1- Anılan yönetmelik hükmü ilçe ve il içinde başvuruda bulunmayan
veya başvuruda bulunup tercihine atanamayan norm fazlası öğretmenlerin
valiliklerce istek dışı atanmasına olanak vermektedir. Ancak norm fazlası
öğretmen sorunu Bakanlığınızın öğretmen atama ve yer değiştirmeyle ilgili
uzun zamana yayılan yanlış politikaların bir sonucudur. Günübirlik değişiklikler,
ülke gerçekleriyle bağdaşmayan tercihler ve başta sendikalar olmak üzere
paydaşlarla işbirliğine gidilmemesi bu politikaların sonuçlarını eğitim-öğretim
alanında ağırlaştırmaktadır. Norm fazlası öğretmenlerin istek dışı atanması bu
politikaların bedelinin öğretmene ödettirilmesidir.Bu nedenle norm fazlası
öğretmenlerin istek dışı atamalarının yapılmaması hakkaniyetin bir gereğidir.
Kaldı ki bu politikalar değişmedikçe istek dışı atamalar yeni bir sorunlara yol
açmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Atama ve yer değiştirme işlemlerini
yapan bakanlığınız, bu işlemlerden dolayı norm fazlası olan öğretmenleri
mağdur etmekten vazgeçmelidir.
2. Yukarda belirttiğimiz tüm sakıncalara ve olumsuzluklara rağmen
Bakanlığınız norm fazlası öğretmenlerin istek dışı atanmasında ısrarlı ise bu
süreçte en azından sağlık ve aile birliği mazereti ile atanıp norm fazlası olan
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öğretmenlerden bu mazeretieri devam edenlerin istek dışı atamalarıının
yapılmaması gerekmektedir. Aksi taktirde bu öğretmenler aynı mazerete
dayanarak tekrar yer değiştirme başvurusu yapmak zorunda kalacaktır. Bu,
kısırdöngü biçimde devam eden bir çözümsüzlüğe yol açmaktır.
3- Şubelerimizden gelen bilgilere göre okul müdürlüklerinin ders yüklerini

eksik bildirmesi nedeniyle birçok okulda norm kadro tespitleri Bakanlığınızca
mevzuata aykırı biçimde yapılmıştır. Böylece tümüyle yönetsel işleyişten
kaynaklı bir hatadan dolayı bazı öğretmenler norm fazlası konuma düşmüştür.
Bu hataların düzeltilmesi için bakanlığınıza gönderilen düzeltme formlarının bir
an önce titizlikle incelenerek sonuca kavuşturulması, bunu yaparken ayrımsız
davranılması gerekmektedir. Aksi taktirde kolayca çözülecek bir sorun yargısal
bir uyuşmazlığa dönüşecek, bu öğretmenler mağduriyet edilecektir.

