
1 
 

2022 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN 

İLÇE İÇİ VE İLÇELER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE 

İLİŞKİN DUYURU 
 
a) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

    Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 

c) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarih, 9853896 sayılı ve 2016/19 sayılı 

    Genelgesi. 

d) MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı. 

e) MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği. 
f) MEB Din Öğrt. Gen. Müd.’nün 15/04/2021 tarihli ve 24275340 sayılı yazısı. 
 
    Bu kılavuz Konya ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini 

kapsamaktadır. 
 

 Norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; 17/04/2015 

tarihli 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesindeki hükümler ve Milli Eğitim Bakanlığı İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2016 tarihli,  68898891-903.02-E.9853896 sayılı 

2016/19 Genelgesi kapsamında aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 

gerçekleştirilecektir. 

 

1- Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek 

olup;  

    
a) 1.Aşamada; Öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki ihtiyaç 

bulunan eğitim kurumlarından en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. 

b) 2.Aşamada; Birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan/ 

bulunamayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından en fazla 25 

eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. 

 

2- Norm kadro fazlası olan öğretmenin tespiti, eğitim kurumu müdürlüğünce MEBBİS-Özlük 

Modülü üzerinden aynı alandaki öğretmenlerin hizmet puanı sistem üzerinden hesaplattırılarak 

belirlenecektir. Kadrosu ilçe milli eğitim müdürlüklerinde olan norm kadro fazlası 

öğretmenlerin işlenmesi ve başvurularının onay süreci ilçe milli eğitim müdürlüklerince 

yapılacaktır. 

3- Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında; tespit işlemlerinin son günü olan 

23/11/2022 tarihi esas alınacaktır. Öğretmenler MEBBİS Modülünde bulunan kişisel 

bilgilerinin (hizmet puanı, zorunlu hizmet durumu, göreve başlama ve ayrılış işlemleri) 

doğruluğundan bizzat kendileri sorumlu olup; varsa hataların okul/kurum müdürlüklerince 

düzeltilmesinin sağlanması ve bilgi girişinin yeniden yapılmasını sağlayacaktır. 

4- Yer değiştirme duyurusu okul/kurum müdürlüğünce, izinli ya da başka eğitim kurumunda 

geçici görevli öğretmenler dâhil olmak üzere tüm norm kadro fazlası öğretmenlere her türlü 

iletişim yoluyla (yazılı, SMS, e-posta, telefon vb.) duyurularak aşağıdaki tebligat örneğine göre 

tebliğ edilecektir, Konu ile ilgili tebliğ-tebellüğ belgeleri eğitim kurumundaki özlük dosyasında 

saklanacaktır. 
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TEBLİĞ/TEBELLÜĞ BELGESİ 

…../…./2022 tarihli norm kadro tespit çizelgesi ve ilgili mevzuat esas alınarak yapılan 
değerlendirme sonucu okul/kurumumuzda norm fazlası olduğunuz tespit edilmiştir. İş bu 
tutanak …/…/2022 tarihinde imza altına alınmıştır. 

 

   TEBLİĞ EDEN                                                                          TEBELLÜĞ EDEN 

     ……………….                                                                       …………………………. 

Okul/Kurum Müdürü                                                                 ………….. Öğretmeni 

 

5-Norm kadro fazlası öğretmen tespitinde öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması 
durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi az olan öğretmen norm kadro fazlası olarak 
belirlenecektir.  

 
6-Yer değiştirme isteğinde bulunan norm kadro fazlası öğretmenlerin bilgi düzeltme ve 

güncelleme başvuruları eğitim kurumu ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 

değerlendirilerek başvuru süresi bitmeden önce sonuçlandırılacaktır. Norm kadro fazlası olarak 

işlenen personel listesinde 1. aşama başvuru işlemlerinin bittiği 23/11/2022 tarihinden sonra 

değişiklik yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra listede değişiklik yapılması ile ilgili 

talepler dikkate alınmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk okul/kurum müdürlüklerinde 

olacaktır. 

 

7- Okul/kurum müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlüğünden aldıkları kullanıcı adı ve şifreleri 

ile okul/kurumlarında bulunan norm fazlası öğretmenlere ait bilgileri (Adı Soyadı, T.C. Kimlik 

No, Branş ve Hizmet Puanı…) programa girerek, öğretmenlere sisteme giriş şifresi belirleyip 

kayıt işlemini gerçekleştirecek ve geçici şifre ile birlikte başvuru formunun çıktısını öğretmene 

imza karşılığı teslim edecektir. 

8- Norm fazlası öğretmenler okul ve kurum müdürlüklerince kendilerine verilen kullanıcı adı 
ve şifre ile başvurularını elektronik ortamda, Müdürlüğümüzün 
http:/konva.meb.gov.tr/atama adresindeki başvuru modülü üzerinden yapabileceklerdir. 
 

9-Yeni açılan eğitim kurumlarına norm fazlası öğretmenlerden atama yapılmayacaktır. 

(Yönetmelik Md.: 56) 

 
10- Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler 

istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına tercihte bulunabileceklerdir. 

 

11- Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen ve norm                  
fazlası durumuna düşen öğretmenler ile ilgili olarak; ‘’Sağlık durumu hariç olmak üzere, eski 
çalıştıkları ilçeye, ilçe içerisinde görev yeri değiştirilenler ise ayrıldıkları okula aradan 3(üç) yıl 
geçmeden tercih yapamayacaklardır. (Yönetmelik Md:50) 
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12- Kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki eğitim kurumunda (hizmet alanı 4, 5 ve 6 olan eğitim 
kurumu) olan zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin eğitim kurumu tercihinde bulunurken 
eğitim kurumlarının hizmet alanlarını dikkate alması gerekmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 43. maddesinin; 

"(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya 
diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları 
dışına değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini 
tamamlamak üzere 4, 5 veya 6’ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır. 

(8) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar 
hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadan zorunlu çalışma 
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz." hükümleri 
uygulanacaktır. 

13-Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, ancak; çeşitli nedenlerle erteletmiş olan 
öğretmenlerimiz; zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim 
kurumlarına atanmak için başvuru yapabileceklerdir. 

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

15- Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK'nin 18/08/2015 tarihli ve 74 sayılı 
kararında belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri 
durumunda bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. 

16- Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde 
belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri müteselsilen 
sorumlu olacaktır. 

17-Norm kadro fazlası olup, aylıksız izinli olan öğretmenlerden izinlerinin 04 Şubat 2023 
tarihinde sona ereceğini belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

18-Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin 
giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Öğretmen Atama) bölümüyle e-
posta, telefon ile iletişim kurulacaktır. 

19- Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas olacak ilimiz genelindeki 

okul ve kurumların ihtiyaç listesinin Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmasından 

sonra Bakanlığımız ve Valiliğimizce zorunlu bir atama yapılması halinde atama yapılan 

okul ve kuruma norm kadro fazlası öğretmen ataması yapılmayacaktır. 

 
20- Öğretmenler, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını veya reddedildiğini modülünden 

takip edecekler ve varsa eksiklikleri süresi içinde düzelttirip yeniden başvuru yapabileceklerdir. 

21- Norm kadro fazlası olarak atamaları yapılan öğretmenlerin atamaları iptal edilmeyecektir. 

Öğretmenlerin başvuru esnasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 
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22- Norm kadro fazlası öğretmenlerin okul, kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince başvuru 

kontrol ve onay işlemleri ilçe içi 24-28/11/2022 ilçeler arası 05-07/11/2022 tarihleri arasında 

yapılacağından, okul, kurum ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde yeterli personel 

bulundurulması gerekmektedir. 

 

 

 

BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ    
   Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek; 

a) Kimlik bilgileri, 

b) Sözleşmeli öğretmen / Kadrolu görev kaydı, Geçici görevlendirme kaydı, 

c) Hizmet puanını etkileyen hizmet birleştirme kayıtları, 

ç) Hizmet puanı, (Başlama-ayrılma tarihleri, köy belde ek puanları), 

d) Bakanlık atama alanı, 

e) Öğrenim bilgileri, 

h) Norm kadro fazlası olup olmadığı, 

    Bilgileri öğretmen tarafından, norm kadro fazlası öğretmenlerin elektronik başvurusundan 

önce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır, 

(eksik hizmet puanı ile yapılan yer değiştirme işlemi itirazı kabul edilmeyecektir.) 

 

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR: 
1- Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda yapılan başvurular, 
2- Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular, 

3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular, 
4- Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular, 

5- Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular 
6- Alanına uygun olmayan kurum tercihi yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
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                                                  ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

Norm Fazlası Öğretmenlere Yönelik (İsteğe Bağlı) 

İIçe İçi ve İlçeler Arası Yer Değiştirme Takvimi 

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

-MEBBİS modülünden öğretmenlerin ayrılış ve başlama işlemlerinin 

tamamlanması. 

- MEBBİS modülünde öğretmen bilgilerinin güncellenmesi tamamlanacaktır. 

- Okul/kurum müdürlüğünce Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, 

MEBBİS modülüne işlenmesi, ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 

işlemi. 

- Norm kadro fazlası olduğunun öğretmene tebliğ edilmesi. 

 

 

21/11/2022 – 23/11/2022 

tarihleri arasında 

 
 
 
1.Aşama Atama (İlçe İçi) 
 
 
 

 
Başvuruların Kabul Edilmesi 
ve Onaylanması (Okul/Kurum 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri) 
 

 

24/11/2022-28/11/2022 

(28/11/2022 saat 17:00’a 

kadar) 

 
Atamaların Yapılması 
 

 

 02/12/2022 

 
 
 
2.Aşama Atama (İlçe Dışı) 
 

 
Başvuruların Kabul Edilmesi 
ve Onaylanması (Okul/Kurum 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri) 
 

 

05/12/2022-07/12/2022      

(07/12/2022 saat 17:00’a 

kadar) 

 
Atamaların Yapılması 
 

 

12/12/2022 

 
Öğretmenlerin ilişik kesme ve yeni görevlerine başlama işlemleri 
Norm fazlası olarak ataması yapılan öğretmenlerden sadece mazeret 
atamasına başvuru yapacak öğretmenler Bakanlığın açıklayacağı 
kılavuzdaki başvuru tarihine göre ayrılış başlayış yapabilecektir. 
 

 

23/01/2023 – 03/02/2023 

tarihleri arasında 

 

 

Telefon : 0332 353 30 50 Dahili No : 1328-1329-1331 

 

E-posta : atama42@meb.gov.tr 

 

mailto:atama42@meb.gov.tr

