
 

 

İHTİYAÇ VE NORM KADRO FAZLASI KADROLU ÖĞRETMENLERİN YER 
DEĞİŞTİRME DUYURUSU 

 
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri; 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Milli Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 
tarih ve 9853896 sayılı 2016/19 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.   

 
  
GENEL AÇIKLAMALAR 
 

          1- Norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, eğitim kurumlarına ait Bakanlığımızca 
28/10/2021 tarihinde onaylanan norm kadrolar göz önünde bulundurularak Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi doğrultusunda 
tespit edilecek, eğitim kurumlarında  ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri emrinde görev yapan 
norm kadro fazlası öğretmenlere tebliğ edilecek ve öğretmenler de ekli takvim doğrultusunda 
başvuru yapacaklardır.  
          2- Hizmet puanı hesaplanmasında; 1. aşamaya başvuranlar için başvuruların son günü 
olan 02/12/2021, ikinci aşamaya başvuranlar için ise başvuruların son günü olan 14/12/2021 
tarihi esas alınacaktır. 
          3- Norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, başvurularını yazımız ekinde gönderilen 
başvuru formu ile yapacaklardır.  
          4- Norm kadro fazlası kadrolu öğretmenler, tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet 
puanı üstünlüğüne göre atanacaklardır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; 
öğretmenlikteki hizmet süresi daha  fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik 
verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. 
           I. Aşama: ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu öğretmenlerimiz tarafından  ekte 
gönderilen başvuru formu ile sadece görevli oldukları ilçedeki eğitim kurumları  tercih 
edilecektir. Başvuru formu ile ekli açıklama ve takvim doğrultusunda en fazla 25 tercih 
yapabileceklerdir. Başvuru sahiplerinin bu doğrultuda yaptıkları tercihlerine yerleşememesi 
veya tercihte bulunmaması halinde MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2016/19 
sayılı Genelgesi hükmü gereği alanlarında ilçe içerisinde münhal norm kalması durumunda bu 
yerlere hizmet puanı en fazla olandan başlayarak atamaları resen yapılacaktır. 
         II. Aşama: Birinci aşamada yerleştirilemeyen ihtiyaç ve norm kadro fazlası kadrolu 
öğretmenlerimiz görev yaptıkları ilçe dışındaki diğer ilçelerde alanlarında münhal bulunan 
eğitim kurumlarına tercihte bulanabileceklerdir. Herhangi bir eğitim kurumuna atanmak üzere 
başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayan öğretmenlerin, MEB İnsan Kaynakları 
Genel Müdürlüğünün 2016/19 sayılı Genelgesi hükmü gereği hizmet puanı en az olandan 
başlamak üzere görev yaptığı ilçeye yakın ilçeler göz önünde bulundurularak il içerisinde 
atamaları resen yapılacaktır. 
           5- Bu duyuru kapsamında norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen 
öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.  
           6- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi” , “ Bilişim Sistemleri Bölümü”,              
“ Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri “ mezunları, Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim Kurumlarını tercih edemeyecektir. 
           7-  İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince  tespiti yapılan norm kadro fazlası  kadrolu 
öğretmenlerin Eğitim Kurumu  Müdürlükleri tarafından kontrolleri yapılacaktır. Norm kadro 
fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Eğitim Kurumu Müdürlüklerince gerekli tebligatın 
yapılması sağlanacak olup; sorumluluk Eğitim Kurumu Müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim 



 

 

Müdürlüklerinde olacaktır. Oluşabilecek herhangi bir tereddütte İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Öğretmen Atama Birimine ivedi olarak bilgi verilecektir. 
          8- Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler, aylıksız izinlerini 07/02/2022 
tarihinde sonlandırıp göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru 
yapabileceklerdir. 
         9- Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, 
soruşturma, atama iptali, Bakanlık ve Valilik ataması vb. nedenlerle atama yapılması durumda 
eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır. 
        10- Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma 
sonucunda görev yerleri; il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde 
değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma 
isteğinde bulunamayacaktır. 
         11- Hizmet cetvelindeki bilgilerin kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak 
düzeltilmesinden birinci derecede öğretmen sorumludur. Atama yapıldıktan sonra hizmet 
puanında oluşan değişiklikler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
         12- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 
Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinin 4. fıkrası gereğince,  bir yerleşim 
merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 
ikinci ve müteakip norm kadrolara atama yapılmayacaktır. 
          13- 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 öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik 
durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisna olduğundan bu durumda 
olanlar başvuru formundaki ilgili yeri işaretleyip belgelendireceklerdir. 
          14- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 
“ Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar “  başlıklı 9. 
maddesinin son fıkrasında:  “ İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri 
sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim 
ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin 
atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler 
uygulanmaz, “ denildiğinden,  bu madde gereği  norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru 
formlarına  eşlerinin görev yeri belgeleri eklenecektir. 
          15- Gerekli şartları taşımadan yapılan ,asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle 
yapılan, süresi içinde usulüne uygun yapılmayan, alanına uygun olmayan kurum tercihi ile 
yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal 
edilecektir.  
          16- Diğer eğitim kurumlarında geçici görevlendirilen ihtiyaç ve norm kadro fazlası 
öğretmenlerin başvuru ile ilgili iş ve işlemleri,  tebliğ dahil,  kadrosunun bulunduğu Eğitim 
Kurumu  Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 
          17- Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri yer 
değiştirme takviminde belirtilen süre içinde sonlandırılacak, ayrılma başlama tarihleri 
MEBBİS Atama(Eğitim/Öğretim) Modülü  ekranına işlenecektir.. 
          18- Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Öğretmen Atama birimiyle e-posta (atama31@meb.gov.tr) veya telefon ile iletişim 
kurulacaktır. 
            


