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Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu 

1-  İLGİLİ MEVZUAT                         

Bu kılavuz Tokat İlindeki norm kadro fazlası öğretmenlerinin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır. 
Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuatlar esas alınacaktır. 

1.1 17/04/2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27573_0.html  

1.2 18/06/2014 tarih ve 29034 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul 
ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 

1.3 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun Başkanlığının Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı 
Kararı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/09-sayili-karar/icerik/19  

 
 2-  İLKELER                                
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; 
2.1 Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarında, norm kadro açığının bulunması gerekmektedir. 
2.2 Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son gününün esas alınması gerekmektedir. 
2.3 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesine 
göre işlem yapılması, 
MADDE 53 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve 
teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine 
ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu 
öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program 
değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak 
öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim 
kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle 
öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim 
kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır. 
 (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 kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır. 
 
3-  GENEL AÇIKLAMALAR  
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruları alınacak olup, tercihte bulunanlara en fazla 25 (yirmi beş) 
eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı hesabında başvuruların son günü olan 17 Aralık 
2015 tarihi esas alınacaktır. 
 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9´uncu maddesinin son 
fıkrası hükmünün de dikkate alınarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası durumunda olan 
öğretmenleri ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan 
öğretmenlerin başvuru işlemleri için; 
3.1 Öğretmenlerin il genelindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı 
üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. Başvuruda tercihte bulunmayan ve bulunup atanamayan norm 
kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yeri içerisinde res´en atamaları yapılacaktır.. 
3.2 Zorunlu hizmetini yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki 
eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.  
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3.3 Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar 
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını 
isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. 
3.4 Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik 
ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar 
liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması 
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. 
3.5 Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden 
başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış 
olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir. 
3.6 Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış 
olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev 
yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir. 
3.7 Rehberlik alanı atamalarında18/06/2014 tarih ve 29034 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmeliğin 21´inci maddesinin 4´üncü fıkrası gereği işlem yapılacaktır. 
3.8 Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde tercihte 
bulunması gerekmektedir. 
3.9 Müdürlüğümüzce tespiti yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerin Okul/Kurum Müdürlükleri 
tarafından kontrolleri yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Okul/Kurum 
Müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacak olup; sorumluluk okul/kurum müdürlükleri ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüklerinde olacaktır. 
3.10 Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlerin elektronik başvuru formları atama takvimi 
doğrultusunda okul /kurumlarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince de 
Müdürlüğümüz  İnsan Kaynakları Atama Şubesine elden teslim edilecektir. 
3.11 Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler aylıksız izinlerini sonlandırıp göreve 
başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapacaklardır. 
3.12 Geçici görevlendirmeleri yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerden kadroları İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinde bulunup atanamayanların onay işlemleri kadrolarının bulunduğu il ve ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerince yapılacağından bu öğretmenlerin İnsan Kaynakları (atama) birimlerine 
yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
3.13 Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına takvim süreci içerisinde yargı kararı, soruşturma, atama iptal, 
Bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumda eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır. 
3.14 Norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerimiz başvuru ve tercihlerini Tokat İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün http://tokat.meb.gov.tr  internet sitesinden elektronik olarak yapacaklardır. İlgililer 
yaptıkları tercihlerini gösterir elektronik başvuru formunu üç nüsha olarak çıkarıp okul Müdürü 
onayladıktan sonra bir  nüshasını öğretmene, 1 nüshasını istenildiğinde verilmek üzere okul/kurum 
Müdürlüğünde saklı kalacak 1 nüshasını da okul/kurum müdürlüğü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi Atama Bürosuna takvimde belirtilen süre içerisinde elden 
teslim edeceklerdir. 
3.15 İl içerisinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev 
yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 
3.16 Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri kabul edilmeyecektir.  
3.17 Başvuruların  titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların 
elektronik başvuru formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi 
gerekmektedir. 
3.18 Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecek olup; 
ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Sorumluluk sırasıyla başvuruda bulunan öğretmen, Okul/Kurum 
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde olacak olup;  Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 
Bunun haricinde (dilekçe ve posta yoluyla) başvurular kabul edilmeyecektir. 
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3.19 Bakanlığımızca her hangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu 
etkileyecek mevzuat  değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce iptal edilebilir 
ya da ertelenebilir.  
3.20 Duyuru ve başvuru süresi içinde kılavuzdaki eksik bilgi nedeniyle değişiklik yapılması ya da 
ihtiyaç olan okullara ait  listelerde sistemden kaynaklı hatalı girişler yapılması nedeniyle güncelleme 
yapılabileceği göz önünde bulundurularak  Müdürlüğümüzün http://tokat.meb.gov.tr/ adresindeki 
"Duyurular" bölümü öğretmenler, okul müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince takip edilecektir. 
Başvuru süresi içinde yer alan güncellemelerin dikkate alınmaması sonucu oluşan mağduriyetler ilgililerin 
sorumluluğunda olacaktır. 
3.21 Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır. 
 
4-   BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ         
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini etkileyecek; 
 Kimlik bilgileri, 
 Sözleşmeli/Kadrolu görev kaydı,  
 Geçici görevlendirme kaydı, 
 Hizmet puanını etkileyen hizmet birleştirme kayıtları,  
 Hizmet puanı,  
 Bakanlık atama alanı,  
 Öğrenim bilgileri, 
 Norm kadro fazlası olup olmadığı, 
Bilgileri öğretmen tarafından kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi 
sağlanacaktır. (başvurular bittikten sonra eksik/hatalı bilgi nedeniyle puan eksikliği itirazı kabul 
edilmeyecektir.) 
 
 5-   BAŞVURUDA YAPILACAK İŞLEMLER        
5.1 Öğretmenlerin yer değiştirme takviminde belirtilen süre içerisinde http://tokat.meb.gov.tr/ 
adresinden elektronik başvurularını yapacaklardır. 
5.2 Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne 
teslim edilerek okul/kurum müdürlüğünce onaylanacaktır. 
5.3 Merkez İlçede bulunan Eğitim Kurumu müdürlükleri, elektronik başvuru formunu onayladıktan 
sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. 
5.4 İlçelerdeki eğitim kurumu müdürlükleri elektronik başvuru formunu onayladıktan sonra İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. 
 6-   BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR      
6.1 Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda yapılan başvurular, 
6.2 Gerekli şartları taşımadan yapılan başvurular, 
6.3 Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle yapılan başvurular, 
6.4 Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular, 
6.5 Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular, 
6.6 Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular, 
6.7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK' nın 9 sayılı 
kararı ekindeki çizelgede belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan tercihleri ile yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 
 7 -   TERCİHLER            
İhtiyaç fazlası ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme başvuru işlemleri tek aşamada 
yapılacağından öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçedeki ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih edecek,  
kadrosunun bulunduğu ilçedeki okul ve kurumlarda ihtiyaç bulunmayanlar ise il geneli alanında ihtiyaç 
bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.  
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8-  EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER      
 
8.1 Herhangi bir mağduriyete meydan vermemek için bu kılavuz titizlikle okunacaktır. 
8.2 Yer değiştirme kılavuzunu tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurularak imza sirküsü daha 
sonra istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda/kurumda saklanacaktır. 
8.3 Diğer eğitim kurumlarında geçici görevlendirilen ihtiyaç fazlası ve norm fazlası öğretmenlerin 
başvuru ile ilgili iş ve işlemleri tebliğ dahil kadrosunun bulunduğu okul/kurum müdürlüğü tarafından 
yürütülecektir. 
8.4 Atamayı etkileyen bilgilerde hata-eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmeler yapılacaktır. 
8.5 Form dilekçeler, süresi içinde ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. 
8.6 Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin  ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme 
takviminde belirtilen süreler içinde sonlandırılacak, ayrılma başlama tarihleri MEBBİS Atama Modülü 
(Kadrolu) ekranına işlenerek resmi yazı ile bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bildirilecektir. 
8.7 Yer değiştirme işlemleri kişilerin hizmet puanlarına göre yapılacağından okul/kurum 
müdürlüklerince elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS modülünki hizmet 
puanının aynı olup olmadığının kontrol edilmesi 
9-  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER     
9.1 Norm kadro fazlası yer değiştirme kılavuzu tüm eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe emrindeki 
norm kadro fazlası öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır. 
9.2 Yer değiştirme isteğinde bulunan ihtiyaç fazlası ve norm kadro fazlası öğretmenlerin bilgileri 
kontrol edilerek, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanacaktır. 
9.3 Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle kabul edilmeyen 
başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine 
iade edilecektir. 
9.4 Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan 
Kaynakları (atama) birimiyle e-posta, telefon ve faks ile iletişim kurulabilir. 
9.5 Yer değiştirme işlemleri kişilerin hizmet puanlarına göre yapılacağından okul/kurum 
müdürlüklerince elektronik başvuru formuna yazılan hizmet puanı ile MEBBİS modülünki hizmet 
puanının aynı olup olmadığının kontrol edilmesi 
 
 10-   KILAVUZDA YER ALMAYAN HUSUSLAR        
10.1  Bu kılavuzda yer almayan hususlar için A.İLGİLİ MEVZUAT bölümde yer alan mevzuat 
hükümleri ile Bakanlığımızca yayınlanan genelge ve yazılardan yararlanılacaktır. 
10.2  Kılavuz ve ekleri ile ilgili güncellemeler Müdürlüğümüze ait http://tokat.meb.gov.tr internet 
adresimizden takip edilecektir. 
 11-  İLETİŞİM              
Telefon   : 0(356) 214 10 17 
Dahili No : 411 
Faks   : 0(356) 214 11 86 
e-posta : atama60@meb.gov.tr,  batama60@meb.gov.tr   
Web adresi  : http://tokat.meb.gov.tr  
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12 -   YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ                                              
  
 
NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMA TAKVİMİ  
İl/İlçe/Okul /Kurum Müdürlüklerince 
Duyuru ve tebligat işlemleri 

11 Aralık 2015 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin elektronik ortamda 
başvurularının alınması 

14 – 17 Aralık 2015 

Okul/Kurum/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince elektronik 
başvuru formlarının Müdürlüğümüze teslim edilmesi 

17 – 18 Aralık 2015 

 Başvuruların incelenmesi, atamaların yapılması ve ilanı, 
kararnamelerin gönderilmesi 

21 – 25 Aralık 2015  

Norm kadro fazlası öğretmenlerinin ayrılma başlama 
işlemleri 

22 – Ocak 2016 
05 – Şubat 2016 

 

 


