


2019 YILI KASIM AYI AFYONKARAHİSAR İLİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ İHTİYAÇ 
VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU  
 

GENEL AÇIKLAMALAR 
 
1- İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri 17/4/2015 tarihli 29329 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik , Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 
tarih ve 9 sayılı kararları ve diğer mevzuat hükümleri (yönetmelikler, karar, genelge ve Bakanlık yazıları) 
dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 
 
2- Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin; 53. Maddesinin 3. Fıkrasında ‘’Öğretmenlerden; 
herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm 
kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı 
en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde 
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro 
fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. 
Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da 
ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.’’ hükmü ile 
 
3- Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ‘’İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer 
değiştirmeleri’’ başlıklı 18 Maddesinde; (1) 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 değerlendirilir. 
(2)(Değişik:RG-24/3/2018-30370) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve  
tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen 
ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı 
bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il 
dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli 
öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul 
etmemeleri hâlinde sona erer.’’ hükümleri yer almaktadır. 
 
4- Yukardaki hükümler doğrultusunda İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerden takvimine göre 
kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri birlikte alınacaktır. Yerleştirme işlemine ise, önce kadrolu 
öğretmenlerin tercihleri dikkate alınacak, daha sonra sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri 
değerlendirilecektir. Kadrolu öğretmenlerde hizmet puan üstünlüğüne göre, sözleşmeli öğretmenlerde ise 
atanma puanı üstünlüğü esas alınacaktır. 
 
5- Bulunduğu eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenler 
başvuracaktır. İhtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenlerin tespiti, Müdürlüğümüzce yapılıp merkez 
ilçede okullara yazıyla (okul gözlerine) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ise (e-posta) yoluyla 14/11/2019 
tarihinde gönderilecektir. İhtiyaç ve norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere ihtiyaç veya 
norm kadro fazlası olduklarının tebliğ edilerek tebellüğ belgesinin düzenlenmesi ve belgenin Okul 
Müdürlüğünce muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kadrolu öğretmenler için hizmet puan kartı 
okul/kurum müdürlükleri tarafından Mebbis / e-personel modülünden ilgili öğretmen aratılarak –Görev 
Bilgileri-Hizmet Puanı Hesaplama tıklanarak tarih (22/11/2019) seçilerek puan hesaplatılacak, puan 
hesaplatıldıktan sonra yukarı sütunda- Rapor al- açılarak Hizmet Puan Kartı alınacaktır. Hizmet puanının 
hesaplanmasında başvuruların son günü (22/11/2019) esas alınacaktır. 
 
6- Valilik/Bakanlık atama kararnamesinde “ihtiyaç fazlası / norm kadro fazlası” ifadesi bulunan 
öğretmenler, hizmet puanlarına bakılmaksızın doğrudan ihtiyaç fazlası öğretmen olarak 
değerlendirilecektir. Ancak normla ilişkilendirilen öğretmenler başvuru yapamayacaktır. 
 
 



7- Yer değiştirme isteğinde bulunan ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin bilgi düzeltme 
güncelleme başvurularını bulundukları eğitim kurumları ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından 
değerlendirilerek başvuru süresi sona ermeden sonuçlandırılacaktır. 
 
8- İhtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda olan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, Müdürlüğümüz 
(afyon.meb.gov.tr/afbis) adresinden branşın da ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. 
Okul/kurum müdürlükleri tarafından onaylanan (Mühür-kaşe-imza) elektronik başvuru formunu hizmet 
puan kartıyla (kadrolu öğretmenler için) birlikte takvimde belirtilen sürelerde İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine teslim edecektir. 
 
9- Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin; 
tercihleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin 50/2 maddesine göre 
değerlendirilecektir. 
 
10- Spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri 
aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. 
 
11- Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve 
beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar 
liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması 
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
 
12- Kadrolu öğretmenlerden; ihtiyaç ve norm kadro fazlası olup, il genelinde alanında boş norm kadro 
olmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler ile tercihte bulunmak istemeyen öğretmenler kendi eğitim 
kurumlarındaki görevlerine devam edecektir. 
 
13- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. Maddesine istinaden yapılacaktır. 
 
14- Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK’nun 9 sayılı Kararında belirtilen öğrenim 
bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri geçersiz 
sayılacaktır. 
 
15- Çeşitli nedenlerden (okul dönüşümü, okul/bölüm kapanması, taşınması vb.) dolayı yer değişikliği 
gerçekleşen öğretmenler yeni görev yerinde göreve başlamadan yer değiştirme isteğinde 
bulunamayacaklardır. 
 
16- Rehber öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 21/4 maddesindeki “Özel eğitim 
kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan 
öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.”  
hükmü dikkate alınacaktır. 
 
17- Aylıksız izinli olan öğretmenlerin izinlerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar sona ereceğini 
belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 
 
18- Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin atamaları kesinlikle iptal edilmeyecektir. 
 
19- Bakanlığımızca her hangi bir atama gerçekleştirilmesi, yer değiştirme veya atama takvimi 
yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri 
iptal edilecek ya da ertelenebilecektir. 
 
20- Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları Hizmetleri- (Atama) bölümüyle e-posta, telefon yoluyla iletişim kurulması gerekmektedir. 
 
 



BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ 
 

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS’teki; 
-Kimlik bilgileri, 
-Görev kaydı, 
-Sözleşme kayıtları 
-MEB dışı hizmetler kaydı 
-Geçici görevlendirme kaydı, 
-Hizmet puanı hesaplama, (Başlama-ayrılma tarihleri, köy belde ek puanları ve destekleme kursu), 
-Bakanlık atama alanı, 
-Öğrenim bilgileri, 
-Zorunlu çalışma yükümlülük durumu (ikbs.meb.gov.tr) adresinden Hizmet Analiz Modülünden kontrol 
edilecektir. 
-İhtiyaç ve norm kadro fazlası olup olmadığı ve yukarıdaki bilgilerin öncelikle öğretmen ve kurum 
müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi 
sağlanacaktır. 
 

BAŞVURUDA ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE 
YAPILACAK İŞLEMLER 

 
-Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde Müdürlüğümüz afyon.meb.gov.tr/afbis 
sisteminden başvuru yapacaklardır. 
-Elektronik başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu 
müdürlüğüne teslim edilerek eğitim kurumu müdürlüğünce onaylayacaktır. 
-Eğitim kurumu müdürlüğü, elektronik başvuru formunu onayladıktan (imza-kaşe-mühürlü) sonra hizmet 
puan kartını ekleyip doğrudan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri başvuru formlarını elden belirtilen teslim tarihine kadar İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne göndereceklerdir. 
 
                                 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ  
 
-İhtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, yönetmeliğin 53/3 maddesinde “…öncelikle görevli 
oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere…” denildiğinden kadrosunun 
bulunduğu ilçede öncelikli olarak değerlendirilecektir. 
-İhtiyaç ve norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçe içinde 
ihtiyaç bulunan okulları tercih edebileceklerdir. Kadrosunun bulunduğu ilçede branşın da ihtiyaç yoksa 
diğer ilçelerdeki ihtiyaç bulunan okulları tercih etmeleri gerekmekte olup, tercihlerine atanamayanların il 
içinde branşında ihtiyaç bulunan okullara atamaları yapılacaktır. 
-İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler, norm kadro açığı bulunan en fazla 25 eğitim kurumu 
tercihinde bulunabilecektir. 
-İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçedeki münhal 
bulunan okulları tercih etmeleri gerekmektedir. Atama yapılırken bulundukları ilçede branşın da 
ihtiyaç olması halinde diğer ilçelere yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır. 
 

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 
-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. 

DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR 
1-Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili değerlendirme ve işlemler ilgili yönetmelik ile 
Bakanlığımızca yayınlanan genelge ve yazılara göre gerçekleştirilecektir. 
2-Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler resmi internet sitesinden takip edilecektir. 



 
İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME 

TAKVİMİ
 
Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, öğretmenlere 
Müdürlüğümüz yazısının duyurulması 

14-18 Kasım 2019 

Müdürlüğümüz Web Sitesi (afyon.meb.gov.tr/afbis) başvuruların kabul 
edilmesi ve başvuruların kurum müdürlükleri tarafından incelenerek İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi 

 
19-22 Kasım 2019 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince başvuruların incelenerek İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilmesi

25 Kasım 2019 

Yer Değiştirme işlemlerin ve Resen Atamanın İl Millî Eğitim 
Müdürlüğünce yapılarak sonuçların (afyon.meb.gov.tr/afbis) ilanı

  29 Kasım 2019 

Ayrılma Başlama İşlemleri 
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yarıyıl Tatilinde Tamamlanması
 


