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KIRIKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI İHTİYAÇ VE NORM KADRO 

FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 

İlimiz genelinde görev yapmakta olan öğretmenlerden okulunda/kurumunda ihtiyaç ve 

norm kadro fazlası durumda olanlar, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına 

tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre Valiliğimizce atanacaklardır.  

Buna göre ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler; 

1-En fazla 20 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir. Tercihte bulunanların tercihleri dikkate 

alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre Yönetmeliğin 53/3 maddesinde “…öncelikle görevli 

oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere…” denildiğinden 

kadrosunun bulunduğu ilçede öncelikli olarak değerlendirilecektir. 

 

2- Yer Değiştirmelerde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinin 53/5 inci fıkrası gereği ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda 

en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi 

veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan  öğretmenler istisna 

tutulacaktır. 

 

3- İhtiyaç fazlası öğretmenin tespiti, eğitim kurumu müdürlüğünce MEBBİS-Özlük Modülü 

üzerinden aynı alandaki öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanarak belirlenecektir. Hizmet 

puanının hesaplanmasında başvuruların son günü 04 Ocak  2019 tarihi esas alınacaktır. 

 

4- Öğretmenlerinin tercihine açılacak alanlar, (spor liselerinin beden eğitimi,  güzel sanatlar 

liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri 

ile proje okulları hariç) okullarımızın alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Ancak başvuru süresi içinde 

bakanlığımızca/valiliğimizce çeşitli nedenlere bağlı atama yapılması durumunda söz konusu 

alanda atama yapılmayacaktır. 

 

5- Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna 

öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde 

hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanacaklardır. 

 

6-Yer değiştirme duyurusu ile yayınlanacak eklerin, izinli ya da başka eğitim kurumunda 

geçici görevli öğretmenler dâhil olmak üzere tüm ihtiyaç fazlası öğretmenlere her türlü 

iletişim yoluyla duyurularak tutanak-tebellüğ belgelerini eğitim kurumundaki özlük 

dosyasında saklanacaktır. 

 

7- İhtiyaç fazlası öğretmen tespitinde; öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması durumunda 

öğretmenlikteki hizmet süresi az olan, hizmet süresinin de eşit olması durumunda 

öğretmenliğe en son göreve başlayan öğretmen ihtiyaç fazlası olarak belirlenecektir. 

(Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin  (RG:29790) İhtiyaç fazlası 

sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri başlıklı  18. Maddesi gereği   Eğitim kurumu 

ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların 

tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi 



nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç 

fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.) 

 

8-Valilik/Bakanlık atama kararnamesinde “İstihdam fazlası/İhtiyaç fazlası” ifadesi bulunan 

öğretmenler hizmet puanlarına bakılmaksızın doğrudan ihtiyaç fazlası öğretmen olarak 

değerlendirilecektir. Ancak daha sonra norma dahil olanlar eğitim kurumu müdürlüğünce 

bildirilmesi durumunda başvuru yapmayacaktır. 

 

9-Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilen 

öğretmenlerin; tercihleri, Yönetmeliğin 50/2 maddesine göre değerlendirilecektir. 

 

10- Norm kadro fazlası öğretmenler, Müdürlüğümüz http://kirikkale.meb.gov.tr adresinde ilan 

edilecek norm kadro ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarını başvuru formuna yazarak takvimde 

belirtilen sürelerde ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

11-İhtiyaç fazlası olup, il genelinde alanında boş norm kadro olmaması nedeniyle atanamayan 

öğretmenler, kendi eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edecektir 

 

12-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmelerinde Millî Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7.bendi uygulanacaktır. 

 

13-Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK’nun 9 sayılı Kararında belirtilen 

öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu 

tercihleri geçersiz sayılacaktır. 

 

14-Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev 

süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer 

şartları da taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.  

 

15-Kadroları farklı okul ve kurumlarda olup, geçici görevlendirilen norm kadro fazlası 

öğretmenlerden yer değişikliği gerçekleştirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek 

yeni görevlerine başlamaları sağlanacaktır. 

 

16- Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir 

17-Rehber öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 

Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 21/4 

maddesindeki “Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen 

norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.” hükmü 

dikkate alınacaktır. 

 

18-Başvuru ve yer değiştirme işlemleri tek aşamada ve aşağıda belirtilen açıklamalar 

doğrultusunda yapılacaktır. 

 

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS veri girişlerinde yer alan; 

Kimlik Bilgileri, Görev Kaydı, MEB Dışı Hizmetler Kaydı, Geçici Görevlendirme Kaydı, 

Hizmet Puanı, (destekleme  ve yetiştirme kursu ek puanları), Bakanlık Atama Alanı, Öğrenim 

Bilgileri, Zorunlu Çalışma Yükümlülük Durumu, son kararnamesine göre Norm kadro fazlası 

/İstihdam-ihtiyaç fazlası olup olmadığı, bilgileri öncelikle ilgili öğretmen ve kurum 

müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi 

sağlanacaktır. 

 



Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde duyuru ekinde bulunan 

Form Dilekçe ile başvuru yapacaklardır.  Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için 

kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilerek eğitim kurumu 

müdürlüğünce onaylayacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, form dilekçeyi onayladıktan 

(imza-kaşe-mühürlü) sonra doğrudan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne (merkez ilçede İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne ) MEBBİS üzerinden alınacak olan Hizmet Puan Kartını da ekleyerek 

teslim edileceklerdir. Başvuru formlarının birer örnekleri öğretmenlerin özlük dosyasında 

saklanacaktır. Gerekli belgeler ilçelerde İlçe Milli eğitim müdürlüğünce toplanarak, merkez 

ilçede ise okul/kurum müdürlüklerince İnsan Kaynakları Şubesine (Öğretmen Atama) DYS  

üzerinden ulaştırılacaktır. 
 

Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda, istenen şartları taşımayan, asılsız, 

gerçeğe aykırı,  yanlış bilgi ve belgeyle başvurular, (Bu şekilde başvuran öğretmen ile eğitim 

kurumu yöneticisi hakkında yasal işlem yapılacaktır.) süresi içinde usule uygun yapılmayan 

başvurular, alanına uygun olmayan ya da duyurulmayan kurum tercihi yapılan başvurular,  

başvuru formunu usulüne uygun tanzim edilmemesi halinde başvuru tamamen ya da ilgili 

tercihler geçersiz sayılacaktır. 

 

Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları Hizmetleri (Öğretmen Atama ) bölümüyle iletişim kurulacaktır. 

Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili değerlendirme ve işlemler ilgili yönetmelik 

hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler 

müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden takip edilecektir. 

 

Norm Kadro ihtiyacı bulunan okulların açıklanması                            31 Aralık 2018 

Başvuruların alınması               31 Aralık 2018 - 04 Ocak 2019  

Sonuçların açıklanması             10 Ocak 2019 

          Ayrılma Başlama İşlemleri                                                    18 Ocak -04 Şubat 2019 
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