
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ AÇILAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN İHTİYACI 
KARŞILAMA DUYURUSU 
 
Müdürlüğümüze bağlı eğitim öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak 
üzere MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 56. Maddesinin 2. Fıkrasına göre 
yapılacak olan öğretmen alımları aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır. 
 

1- İlgili yönetmeliğin 56. Maddesinin 2. Fıkrasına göre öğretmen başvuru değerlendirilmeleri 
hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı hükme bağlandığından, bu duyuru kapsamında 
yalnızca kadrolu öğretmenlerden; il içi yer değiştirme şartlarına haiz olanlar ile norm fazlası 
ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının değerlendirilmesi yapılacaktır. 

2- Yeni açılan eğitim kurumlarına başvurularda, Öğretmenlerin 2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer 
Değiştirme Duyurusunda yer alan 1., 2. ve 3. maddedeki hükümler geçerli olacaktır. 

3- İl İçi isteğe Bağlı Yer Değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3 yıllık sürenin hesabında 
2018 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunda yer alan, 

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak 
geçirdiği süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders 
okutmak üzere yada eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler, 
b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı 
gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, 
c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumundan norm 
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla 
istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmelerin bulundukları eğitim 
kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte 
değerlendirilecektir.” hükmü geçerli olacaktır. 
4- Yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere başvuran öğretmenlerin 

hizmet puanları başvuru tarihinin son günü itibariyle hesaplanacaktır. 
5- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile 

eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan 
yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme 
isteğinde bulunabilecektir. 

6- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, 
daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. 
Ancak bu durumda öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna 
veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 

7- Yeni açılan eğitim kurumlarına yapılacak olan öğretmen atamaları  hizmet puanı üstünlüğüne 
göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliğimizce yapılacaktır. Hizmet puanının 
eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha 
önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen kura yoluyla 
belirlenecektir. 

8- Başvuruda bulunacak öğretmenlerin ekte gönderilen dilekçe örneği ile başvuruda 
bulunmaları, söz konusu başvuruların ön değerlendirmelerinin okul/kurum ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince yapıldıktan sonra Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 
 


