
BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR  

 

  17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim      
Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/3 maddesinde; 
“(3) 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 
kuramlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır” 
denilmektedir. 

 Yukarıda bahsi geçen yönetmelik maddesine göre; kurumunda ve il/ilçe emrinde 
norm fazlası olan öğretmenlerin ihtiyaç olan eğitim kuramlarına dağıtımını 
sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinin 53. maddesi doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvimine 
göre başvuruları alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir. Norm fazlası yer 
değiştirme işlemleri 2 (iki) aşamadan oluşacak ve her aşamada en fazla 25 eğitim 
kurumu tercihi yapılabilecektir. Atamalar, öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı 
üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecektir.  

 Birinci Aşamada; norm fazlası olarak belirlenen öğretmenler kadrosunun 
bulunduğu yerleşim alanı ve aynı ilçe içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı 
bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. Tercih yaptığı okullara atanamayan ya 
da hiç tercih yapmayan norm fazlası öğretmenler, öncelikle bulundukları ilçe 
içinde alanlarında boş kalan eğitim kuramlarına resen atanacaklardır. Resen 
yapılacak atamalar ise; o alandaki en düşük hizmet puanından başlanarak 
değerlendirilecektir. 

 Atama sonuçları Müdürlüğümüz Web sitesinde yayınlandıktan 
sonra(Atama kararnamesini beklemeden)  herhangi bir kuruma 
atanamayan öğretmenler ikinci aşamaya başvurabilecektir. 

 İkinci aşamada ise birinci aşamadan boş kalan eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet 
puanı üstünlüğüne göre ilçeler arası tercih alınıp atama yapılacaktır. Birinci aşamada 
ataması gerçekleşen öğretmenler ikinci aşamaya başvuru yapamayacaktır. 

1. Norm fazlası öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar 
ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. Ancak 
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 öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda 
bulunanlar, engellilik durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden 
istisnadır.” hükmüne yer verilmiştir. 

2. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. Maddesine istinaden yapılacaktır. 

 

3. Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenler; "EK-3 Başvuru Formu"nu 
kullanarak, ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir.  



 

 

4. Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından; başvuruların son günü 
esas alınarak hizmet puanlarının Eğitim Kurumu Müdürlüklerince MEBBİS' ten 
hesaplatılması, başvuru formuna işlenmesi ve Hizmet Puan Kartının başvuru formuna 
eklenerek İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerince kontrol edildikten sonra Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

5. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kuramlarına; yargı kararı, soruşturma, atama iptali, 
bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama 
yapılmayacaktır. 

6. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu 
müdürlükleri tarafından yapılacak olup İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından kontrol 
edilecektir. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere; Eğitim Kurumu ve İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın imza karşılığı yapılması sağlanacaktır. 
Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında başvuruların son günü esas alınarak, 
öğretmenlere hizmet puanını gösterir belge ile norm kadro fazlası olduğu imza karşılığında 
tebliğ edilecek ve istenildiğinde gönderilmek üzere kurumda muhafaza edilecektir. 

7. Bilişim Teknolojileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, ve İHL Meslek Dersleri 
öğretmenlerinin 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun 
olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. 

8. Rehber öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim 
Kurumlan 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. 

9. Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve 
sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan ve 
norm fazlası olan öğretmenler istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih 
edebilecektir. 

 

10. Danıştay İkinci Dairesinin 24/05/2016 tarihli ve Esas No:2016/1149 sayılı kararında; Millî 
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 
yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine 
atama ve yer değiştirme işlemlerinde, Sadece Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinde 
halen görev yapanlar ile daha önce bu türdeki eğitim kurumlarında görev yaparken ayrılmış 
olanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olanlar bu 
eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.   
 

11. Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki eğitim kurumları; İlçe/Kurum tarafından kontrol 
edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları 2 Bölümü ile irtibata 
geçilerek)  Kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının bulunduğu 
eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlere duyurulacaktır. 

12. Aylıksız izinli olan kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının 
bulunduğu eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenler, atanmaları 
halinde aylıksız izinlerini kesip göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru 
yapabilecektir. 

13. Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda 
bulunmayanların başvuru formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli 



hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

14. Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal 
edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenlerin, sonra da başvuruların 
kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir. 

15. Başvurularla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında 
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu 
olacaktır. 

16. İlçe içinde adli veya idari soruşturma sonucunda; görev yeri, il içinde değiştirilenler daha 
önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim 
kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz. 

 
17. Atanmak üzere başvuruda bulunan kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile 

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan 
öğretmenlerin bilgileri (adı soyadı, branşı, görev yeri,vs.) ekli ilgili Excel tablosuna 
(formatı bozulmadan) işlenerek 30/11/2017 tarihi saat 12.00’a kadar İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü İnsan Kaynakları(2) bölümüne teslim edilecektir. 

 
 
18. Atama sonuçları; Valilik Onayından çıktıktan sonra, Müdürlüğümüzün web sitesinde 

yayımlanacağından takibinin internet üzerinden yapılması gerekmektedir. 

 

19. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecek olduğundan buna göre başvuru ve 
tercihlerin yapılması gerekmektedir. 

 
20. Bakanlığımızca herhangi bir atama gerçekleştirilmesi, yer değiştirme-atama takvimi  
       yayınlanması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer  
      değiştirme işlemleri iptal edilecek ya da ertelenecektir. 

 
21. Ataması gerçekleşen kapanan/kapatılan eğitim kurumu öğretmenleri ile kadrolarının 

bulunduğu eğitim kurumunda ve il/ilçe emrinde norm fazlası olan öğretmenlerin 
görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre 
yapılarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. 

22. Herhangi bir nedenle görevden uzaklaştırılan öğretmenlere de gerekli duyuru yapılarak 
başvuru evraklarının Müdürlüğümüze teslim edilmesi, atanmaları durumunda 
ayrılış/başlayış işlemleri göreve döndükleri takdirde uygulanacaktır. 

 
23. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAŞVURU VE TERCİH TAKVİMİ 

 BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

Öğretmen ihtiyacı bulunan 
eğitim kurumları ile başvuru ve 
atama kriterlerinin duyurulması 
ve Başvuruların Alınması 
I.AŞAMA 

29/11/2017 04/12/2017 

1 Aşama Norm Fazlası Atama 
sonuçları (Resen atama dahil) 
Müdürlüğümüz Web sitesinde 
yayınlanması 

07/12/2017  

Öğretmen ihtiyacı bulunan 
eğitim kurumları ile başvuru ve 
atama kriterlerinin duyurulması 
ve Başvuruların Alınması 
II.AŞAMA 

 

        08/12/2017 11/12/2017 

Eğitim Kurumu Müdürlükleri 
tarafından İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilen 
"Başvuru Formları’ nın İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Teslim 
Edilmesi. 

04/12/2017  MESAİ SAATİ BİTİMİ (I.Aşama) 
11/12/2017MESAİ SAATİ BİTİMİ (II.Aşama) 

ATAMA 18/12/2017 



 NOT:I.ve II. Aşama Sonucunda Norm Fazlası Atama Taslak Listesi 
Müdürlüğümüz WEB Sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 

 

 

TEBLİĞ/TEBELLÜĞ BELGESİ 

……./11/2017 tarihli norm kadro tespit çizelgesi ve ilgili mevzuat esas alınarak yapılan 
değerlendirme sonucu okul/kurumumuzda norm fazlası olduğunuz tespit edilmiştir. İş bu 
tutanak .../l 1/2017 tarihinde imza altına alınmıştır. 

TEBLİĞ EDEN     TEBELLÜĞ E 

 
 
 
 


