NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE
ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki İhtiyaç (norm kadro) fazlası olan
öğretmenlerin, 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi
doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvimine göre başvuruları alınarak atamaları
gerçekleştirilecektir.
Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri”
başlıklı 53’üncü maddesinde;
(I) 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.
(II) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki
öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında
ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır.
(III) 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. Eğitim kurumunda ihtiyaç yokken çeşitli nedenlerle fazla
öğretmen ataması yapılmış ise ve halen okulda norm kadro fazlası konumda
öğretmen var ise hizmet puanına bakılmaksızın ihtiyaç yokken atanan
öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.
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
ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı
bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğüne göre atanır.
(IV) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi
durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer
değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan

eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki 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.
1. AŞAMA BAŞVURUSU
a) Başvuruda bulunanların, en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı
verilmek üzere tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne
göre atamaları ilçe içinde istekleri üzerine yapılacaktır.
2. AŞAMA BAŞVURUSU
b) Tercihlerine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların, hizmet
puanı en fazla olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları ilçe
içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atamaları
belirtilen takvim aralığında açıklamalar doğrultusunda Valilikçe resen
yapılacaktır.
3. AŞAMA BAŞVURUSU
c) Tercihlerine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların, hizmet
puanı en az olandan başlamak üzere ilçeler arasında atama takvimine göre
belirlenen tarih aralığında başvurular alınacak. İl içinde alanlarında
öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına atamaları istek / resen
Valilikçe yapılacaktır.
2. Atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağından, başvuruların son günü
(03.12.2018) esas alınarak hizmet puanlarının Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından
MEBBİS' ten hesaplatılması, başvuru formuna işlenmesi ve Hizmet Puan Kartının
başvuru formuna eklendikten sonra Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
3. İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler "EK-1 Başvuru Formu" nu
kullanarak, ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.
Açık norm kalması halinde öncelikle ilçe içinde, ilçe içerisinde açık norm kalmaması
halinde il içinde resen atama yapılacağından öğretmenlerimizin bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
4. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama
iptali, bakanlık ataması, vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim
kurumlarına atama yapılmayacaktır.
Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen

öğretmenlere Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın
imza karşılığı yapılması sağlanacaktır.
5. Atama işlemleri, İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası
öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan öğretmenlerin başvurularının
gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
6. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak
tercihte bulunmaları gerekmektedir.
7. 4-5-6 hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden özrü bulunmayanlar
sadece zorunlu hizmet alanındaki(4-5-6) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.
8. Norm kadro fazlası olup aylıksız izinli olan öğretmenlerden aylıksız izinlerinin
2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılının İkinci Dönemi başlayacağı 04/02/2019
tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımak kaydıyla
yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
9. Müdürlüğümüz Web Sitesinde ilan edilen eğitim kurumları, ilçeniz tarafından
kontrol edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata geçilerek)
ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası
öğretmenlere duyurulacaktır.
10. Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun
başvuruda
bulunmayanların
tercih
formlarının
Müdürlüğümüze
gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
11. 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.
12. Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında
gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri
sorumlu olacaklardır.
13. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, Norm kadro fazlası
olması halinde 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya
ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
14. Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra, Müdürlüğümüzün web sitesinde
yayımlanacağından takibinin internet üzerinden yapılması gerekmektedir.
15. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.
16. Ataması gerçekleşen ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro)
fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201
Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi
gerekmektedir.
17. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU VE ATAMALARINA
İLİŞKİN TAKVİM

Başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması

27/11/2018 – 03/12/2018

Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının
duyurulması ve öğretmenlerin başvurularının
alınması

28/11/2018 – 03/12/2018

Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe
Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen
Başvuru Formları”nın İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.
1.Aşama ilçe İçinde İsteğe Bağlı
Atama Sonuçları İlanı
ATAMA

04/12/2018

10/12/2018

2. Aşama İlçe İçerisinde Resen
Atama Sonuçları İlanı

Daha Sonra Valilikçe
Belirlenecektir.

3. Aşama İlçeler Arası İstek /
Resen Atama Sonuçları İlanı

Başvuru, istek ve Resen Atama
İşlemleri Takvimi Valiliğimizce
Daha Sonra Belirlenecektir.(***)

Göreve Başlama

İlçeler kendi içerisinde
değerlendirecektir.

AÇIKLAMA: (***) 3. aşamada atamalar gerçekleşirken atama takviminde duyuruya
çıkan ve atama yapılmayan okullar dikkate alınarak başvurular alınacaktır.

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ATAMA ŞUBESİ

