DUYURU
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİMİZİN VE OKUL MÜDÜRLERİMİZİN DİKKATİNE
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 22/03/2007 tarihli ve 17114 sayılı yazıları
üzerine Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda meslek dersleri öğretmenlerinin bazı eğitim
kurumlarında fazla olduğu, bazı okullarda ise hiç öğretmen bulunmadığı, çarpık öğretmen dağılımının
önlenebilmesi için fazla konumdaki öğretmenlerin ülke genelinde dengeli bir şekilde dağıtımının
yapılabilmesi ve verimliliğin artırılması için yapılacak işlemler aşağıya çıkarılmıştır:
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince kendi illerinde norm fazlası bulunan okullar ile bu
okullardaki norm fazlası öğretmenlerin tespiti yapılacak,
2. Yine İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl’de hangi okullarda ne kadar meslek dersleri
öğretmen ihtiyacı (norm ihtiyacı) olduğu belirlenecektir.
3. Bu tespitler yapıldıktan sonra norm fazlası bulunan okullardaki meslek dersleri
öğretmenleri ile norm içinde bulunanlardan da yer değiştirmek isteyen ve daha verimli
olabilecekleri eğitim kurumuna gitmek isteyen öğretmenlerin de yazılı istekleri alınarak kendilerine İl
merkezinde norm ihtiyacı bulunan okullardan hangisine gitmek istediğine dair Genel
Müdürlüğümüzün 26/03/2007 tarih ve 1459 sayılı yazı ekindeki formdaki bilgiler doldurulacaktır.
Örneğin: Ticaret Meslek Lisesinde, ÇPL’de, METEM’de, Turizm Otelcilik Grubu, Büro
Yönetimi ve Sekreterlik Grubu, İşletme, İş Eğitimi, Ticaret Grubu, Bilgisayar, Kooperatifçilik vb.
norm fazlası durumunda veya norm içinde olsalar bile eğer İl içindeki eğitim kurumlarında bu veya
buna benzer branşlarda (alan/dallarda) ihtiyaç bulunduğu takdirde meslek lisesi veya Anadolu türü
olup olmadığına bakılmaksızın öğretmenlerin yazılı istekleri ve talepleri dikkate alınacak ve forma
dahil edilecektir.
Ticaret Meslek Lisesinde Turizm Otelcilik Grubu Öğretmeni eğer aynı yerleşim biriminde
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde ihtiyaç varsa bu okul için istekte bulunabilecektir.
4. Ayrıca İlköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapan meslek dersleri
öğretmenleri de (Turizm ve Otelcilik Grubu, İşletme, İş Eğitimi, Ticaret Grubu, Kooperatifçilik,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik vb.) norm fazlası veya norm içinde olup olmadıklarına bakılmaksızın
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda norm ihtiyacı bulunan okullara yazılı istekleri halinde talepleri
değerlendirilecek ve forma dahil edilecektir.
5. Norm fazlası ve norm içinde bulunan öğretmenlerden istekte bulunmayanların
talepleri değerlendirilmeyecek ve forma işlenmeyecektir. Bu durumda bulunanların durumları
Genel Müdürlüğümüze bildirilmeyecektir.
6. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince bu tespitler yapılıp 26/03/2007 tarih ve 1459 sayılı
yazı ekindeki formdaki bilgiler eksiksiz olarak toplu bir liste halinde doldurulduktan sonra yine
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince en geç 09 Nisan 2007 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak
şekilde yazılı olarak ve ttogm@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
NOT: Hiçbir meslek dersleri öğretmeni doğrudan Bakanlığımıza (Genel
Müdürlüğümüze başvurmayacak, dilekçe veya form göndermeyecektir. Bu durumda olanların
istekleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
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22/03/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.05.01/17114 sayılı yazı.

Bakanlığımız ve İl yetkililerince yapılan il değerlendirme toplantılarında Genel
Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında genelde meslek dersleri alan öğretmenlerinin bazı
okullarda fazla olduğu, bazı okullarda ise hiç öğretmen olmadığı gündeme getirildiği, çarpık
öğretmen dağılımının önlenebilmesi, fazla konumdaki alan öğretmenlerinin ülke genelinde
dengeli bir şekilde dağıtımının yapılabilmesi ve verimliliğinin artırılabilmesi için bu konumda
bulunan meslek dersleri öğretmenlerinin tespit edilerek ekteki formata Excel programında
eksiksiz olarak işlenerek Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ilgi yazı da ifade
edilmektedir.
Bu çerçevede; İlinizdeki eğitim kurumlarında norm fazlası olan veya norm içinde
olup, branşı ile ilgili bir eğitim kurumuna atanmak isteyen meslek dersleri öğretmenlerinin
yazılı istekleri dikkate alınarak atanmak istediği Genel Müdürlüğümüze bağlı ihtiyaç bulunan
atanacağı eğitim kurumu adının ekteki formatına uygun olarak Excel ortamında eksiksiz
olarak işlenerek en geç 9 Nisan 2007 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak ve
elektronik posta ile ttogm@meb.gov.tr adresine gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.
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TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL/KURUMLARDAKİ NORM FAZLASI
MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ İLE ATANMAK İSTEDİKLERİ ÖĞRETMEN İHTİYACI BULUNAN OKULLARA
AİT BİLGİLER
SIRA
NO

T.C.
KİMLİK
NO

GÖREVLİ BULUNDUĞU
OKUL/KURUMUN
ADI

SOYADI

ALANI
KODU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATANACAKLARI OKUL/KURUMUN

ADI

NORM FAZLASI
ÖĞRETMEN
KODU
SAYISI

ADI

TOPLAM
MESLEK
DERSLERİ
ÖĞRETMEN
İHTİYACI
SAYISI

