
                                                           

T.C. 

AKSARAY  VALİLİĞİ 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

                                                           
 
 
 

 

 

NORM KADRO FAZLASI 

ÖĞRETMENLERİN 

BAŞVURU VE YER DEĞİŞTİRME 

DUYURUSU 

 
 

      2018 
 
 

 
 

 

 

 

Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 



 

 

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 

 

     Bu kılavuz Aksaray  ilindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini 

kapsamakta olup, yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat hükümleri esas alınacaktır. 
 

 I- İLGİLİ MEVZUAT 

a)  17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,  

b) 25/11/2016 tarihli ve 29899 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 

Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 

 

c) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı,  

 

II. İLKELER 

Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde; 

a) Eğitim Kurumlarında, atama yapılacak alanlarda norm açığının bulunması, 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İhtiyaç ve norm 

kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri başlığı altında verilen 53.maddesinin uygulanması, 

c) Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son gününün esas alınması gerekmektedir. 

III. GENEL AÇIKLAMALAR 

 

            1-Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruları, aşağıdaki takvimde belirtilen tarihlerde alınacak 

olup, bu öğretmenler “EK-1 Başvuru Formu”nu kullanarak tercihte bulunacaklar ve kendilerine ilan edilen 

eğitim kurumlarından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih hakkı verilecektir.   

            2-Hizmet puanı hesabında başvuruların son günü olan  02 Ocak 2018   tarihi esas alınacaktır. 

     3- Norm kadro fazlası öğretmenlerin onaylı norm kadro tespit çizelgelerine göre belirlenmesinden, 

tebligat yapılmasından, MEBBİS bilgilerinin kontrol edilerek bilgilerinde hata varsa belgeye dayalı olarak 

düzeltilmesinden öğretmenin kendisi, okul müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumlu 

olacaktır.  

      4- Elektronik ortamda başvuruda bulunan öğretmenin başvuru formu kontrol edilerek başvurusu 

uygun görülenlerin başvuru formu okul müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 

onaylandıktan (imza-kaşe-mühür) sonra gerektiğinde istenilmek üzere bir nüshası okulda/kurumda 

saklanacak bir nüshası ise tercihte bulunan norm kadro fazlası öğretmenin kendisine verilecektir.  

      5- Norm kadro fazlası öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu yerleşim yeri ya da ilçedeki 

eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. İlçe içerisinde alanında açık bulunan eğitim kurumu tercihlerini 

tamamladıktan sonra diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 

      Kadrosunun bulunduğu ilçede alanında boş norm bulunmayan öğretmenler diğer ilçelerdeki 

eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Ancak öncelik yerleşim yeri ve ilçede görev yapan 

öğretmenlerin olacaktır.  

 

      6- Öğretmenlerin atamaları öncelikle bulundukları ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il 

genelindeki eğitim kurumlarına, tercihleri de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. 

Norm kadro fazlası olup, bulunduğu il genelinde alanında boş norm kadro ihtiyacı bulunmayan 

öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okulda norm kadro fazlası olarak kalmaya devam edeceklerdir.  

 

      7- Zorunlu hizmeti devam eden norm kadro fazlası öğretmenler 4., 5. ve 6. zorunlu hizmet 

alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi 1,2, ve 3.hizmet alanlarındaki  eğitim kurumlarını 

da tercih edebileceklerdir. Ancak; herhangi bir özrü (eş durumu sağlık v.s) bulunmayanlar bir sonraki atama 

döneminde zorunlu hizmet durumu ertelenmeyeceğinden zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak 

üzere yeniden zorunlu hizmet okullarına atanabileceğinden bu durumun göz önünde bulundurarak başvuru 

yapmaları gerekmektedir 

 



 

 Zorunlu hizmete tabi olmayan, zorunlu hizmetten muaf ya da bu hizmeti ertelenmiş olan norm kadro 

fazlası öğretmenler, öncelikle kendi ilçesindeki eğitim kurumları olmak üzere diğer ilçelerdeki eğitim 

kurumlarının tamamını tercih edebileceklerdir.  

 

      8-Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında idari tasarrufla görev yerleri değiştirilen 

öğretmenler, başvurunun son günü itibariyle 3 yıl geçmedikçe;  

      a) Aynı ilçe içerisinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna,  

      b) İl içerisinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptığı ilçeye atanma talebinde 

bulunamayacaklardır.  

 

      9- Atamalar tercihler de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet 

puanının eşit olması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 

55. maddesinin 3. fıkrası gereği sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe 

daha önce başlayana öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen kurayla 

belirlenecektir.  
 

      10- Rehberlik alanı atamalarında, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21´inci maddesinin 4´üncü fıkrası gereği işlem 

yapılacaktır. 

  

     11- Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili kararı ve 

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” çerçevesinde tercihte bulunması gerekmektedir.  

 

      12- Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ile Proje okullarına Öğretmen atamaları ilgili 

mevzuatlarına göre yapıldığından öğretmen ihtiyaçlarına bu  duyuruda yer verilmemiştir. 

  

       13- Aylıksız izinli olan ve 04 ŞUBAT 2019 tarihinden önce göreve başlayacak olan norm kadro 

fazlası öğretmenler de istemeleri halinde başvuru yapabileceklerdir. 

      

      14- Aday  öğretmenler norm kadro fazlası olmaları halinde tayin isteğinde bulunamayacaklardır. 

 

      15-Güzel Sanatlar Lisesine ilgili mevzuatı doğrultusunda şartı tutan norm kadro fazlası 

öğretmenler başvurabileceklerdir.  

 

      16- Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptal, Bakanlık ataması 

vs. nedenlerle atama yapılması durumda söz konusu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.  

 

      17- Atamalar gerçekleştikten sonra zorunlu bir neden olmadıkça iptal istekleri kabul 

edilmeyecektir.  

 

      18- Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecek 

olup, ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.  

 

      19- Bakanlığımızca her hangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlanması ya da duyuruyu 

etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce iptal edilebilecek 

ya da ertelenebilecektir. 

  

      20- Duyuru ve başvuru süresi içinde, kılavuzdaki eksik bilgi nedeniyle değişiklik yapılabileceği ya 

da ihtiyaç olan okullara ait listelerde hatalı bilgiler nedeniyle güncelleme yapılabileceği göz önünde 

bulundurularak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://aksaray.meb.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümü 

öğretmenler, okul müdürlükleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince takip edilecektir. Başvuru süresi 

içinde yapılan güncellemelerin dikkate alınmaması sonucu oluşan mağduriyetler ilgililerin sorumluluğunda 

olacaktır.  

 

     21- Okul müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait sitede 

yayınlanan Münhal Eğitim Kurumları listesini kontrol edecekler, herhangi bir yanlışlık bulunması 



durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları (Atama) Şubesi ile irtibata geçeceklerdir.  

 

     22- Atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanacaktır.  

 

     23- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.  

 

  IV- 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 dayalı yapılan başvurular,  

     4- Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,  

     5- Süresi içinde, usule uygun yapılmayan başvurular,  

     6- Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular, 

     7- Başvuru formunun usulüne uygun tanzim edilmeyenlerin başvuruları 

 

          V-  NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE  ATAMA TAKVİMİ 

 
 

 
NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN ATAMA TAKVİMİ 

Müracaatların Elektronik ortamda alınması 
 

02 Ocak  2019 saat 17:00’ye kadar 

Başvuruların İncelenmesi ve Atamaların 
Yapılması 

03 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

Ataması Yapılanların Ayrılma ve Başlama İşlemleri 2018-2019  Öğretim    Yılı    yarıyıl    

tatilinde yapılacaktır.  

(21 Ocak 2019- 04 Şubat 2019 ) 
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