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  Yer Değişikliği İşlemleri

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : 21/06/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

İlgi  Yönetmelik'in  "Yönetici  norm  kadrosunda  değişiklik"  başlıklı  36.  maddesi 
kapsamında  norm kadro  fazlası  yöneticilerin  (müdür  ve  müdür  yardımcısı),  il  içinde  ilan 
edilecek  durumlarına  uygun  ihtiyaç  bulunan  eğitim  kurumlarına  yönetici  olarak 
görevlendirilmesi yapılacaktır.

Bu kapsamda;
1-Norm kadro fazlası müdür yardımcılarının hizmet puanı daha az olandan başlamak 

üzere belirlenmesi; hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet 
süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanın norm kadro fazlası olarak belirlenmesi,

2-İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde 
müdür  veya  müdür  yardımcısı  norm  kadrolarının  bazıları  veya  tamamı  kaldırılan  eğitim 
kurumlarında norm kadro fazlası olanların, il içinde ilan edilecek durumlarına uygun ihtiyaç 
bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini 
tamamlamak üzere yönetici olarak görevlendirilmesi,

3-Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği 
olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla 
olan adayın görevlendirmesinin yapılması; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek adayın 
kura ile belirlenmesi,

4-Başka  eğitim  kurumlarına  görevlendirilmek  istemeyenler  veya  tercihlerine 
görevlendirilemeyenlerin, kalan yöneticilik görev sürelerini bulundukları eğitim kurumunda 
tamamlaması,

5-Bu  konumda  olanlardan  kalan  görev  sürelerini  bulundukları  eğitim  kurumunda 
tamamlamak  istemeyenler  ile  diğer  eğitim  kurumlarında  yönetici  olarak  görevlendirme 
isteğinde bulunmayanların, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında açık norm 
kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak 
kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde 
durumlarına  uygun  norm kadro  bulunmaması  halinde  ise  il  içerisinde  istekleri  de  dikkate 
alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanması,

6-Norm kadro fazlası yöneticilerin görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki 
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eğitim  kurumlarından  birine  öğretmen  olarak  atanabilecek  nitelikte  olması  ve 
görevlendirileceği  eğitim  kurumu  ile  aynı  türdeki  eğitim  kurumlarından  birinde  aylık 
karşılığında okutabileceği ders bulunması,

7-İlgililerin başvuru yapmadan önce hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini 
kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  Bu  çerçevede  görevlendirmeye  etki  edecek  bilgilerini 
MEBBİS/Kişisel  Bilgiler  Modülünden  inceleyerek  varsa  eksik  bilgilerini  güncelletmekle 
sorumludur. İlgililerin MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmasına 
bağlı olarak hatalı başvuru yapmış olmaları hâlinde başvurularının geçersiz sayılması,

8-Başvurusu  kabul  edilip,  şartları  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  adayların 
görevlendirmesinin yapılmaması, görevlendirme yapılmış bile olsa iptal edilmesi,

9-Yönetici  görevlendirmelerine ilişkin işlemlerin,  takvimde belirtilen süre içerisinde 
sonuçlandırılması ve ekli listelerin münhal olarak belirlenmesi,

10-Hizmet  puanı  ve hizmet  sürelerinin hesabında  başvuruların  son  günü  olan 
07/01/2019 tarihinin esas alınması,

11-Görevlendirmeler  gerçekleştikten  sonra  Devlet  Memurlarının  Yer  Değiştirme 
Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen mazeretlerin oluşması hariç,  yapılan 
görevlendirmelerin iptal edilmemesi,

Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde olurlarınıza arz ederim.

    Mehmet Emin KORKMAZ
İl Millî Eğitim Müdürü
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Kemal KARAHAN
Vali V.

Vali Yardımcısı
NORM KADRO FAZLASI YÖNETİCİLERE AİT GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

İŞLEM TARİH
Başvurulurın Alınması 06-07/01/2020
Başvuru Evraklarının İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne Elden Teslim Edilmesi

08/01/2020

Başvuruların Değerlendirilmesi 09-10/01/2020
Görevlendirmelerin Yapılması, Tebligat ve 
İlişik Kesme İşlemleri

13-17/01/2020
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Ek:
1-Müdür Münhal Listesi
2-Müdür Yardımcısı Münhal Listesi
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