
2022 YILI NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİN 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. 

Bu kılavuz Mardin 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; 

- İlçe içinde branşında norm olmayan ve norm kadro fazlası öğretmenler il içinde ihtiyaç bulunan 

okul/kurumları tercih edebileceklerdir. 

– Bulunduğu ilçede Norm Kadro Fazlası durumda olan Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında görev 

yapan tüm öğretmenler (Kadrolu/ Sözleşmeli) başvuru yapabilirler. Norm Kadro Fazlası durumunda 

olup, kadrosu A ilçesinde iken, B ilçesinde geçici görevlendirilme ile çalışan, ücretsiz izinde 

(atamalarının yapılması halinde göreve başlayacağını dilekçe ile beyan edenler) olanlar ile Askerlik 

hizmetini yürüten tüm Öğretmenlere (Kadrolu/Sözleşmeli) yapılacak olan duyuruların okul/kurum 

müdürlüğünce 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. 

 – Başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin hizmet puanı, sözleşmeli öğretmenlerin ise atamaya esas 

puanı başvuruların son günü 29 Kasım 2022 tarihi baz alınacaktır. 

- Öğretmenler başvuru esnasında başvuru formuna işledikleri tercihlerin ve bilgilerin doğruluğundan 

birinci derecede sorumludurlar. Okul Müdürleri Öğretmenlerin yaptıkları başvuru formunun bilgilerin 

doğru olup olmadığını kontrol ederek uygun olan başvuruları onaylayarak DYS ortamında ilçe milli 

eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir. 

- Duyurunun öğretmenlere tebliğ edilmesinden ve tercihlerinin kontrol edilmesinden okul müdürü 

birinci derece sorumlu olacaktır. 

– İlimize bağlı eğitim kurumlarında görevli Norm Kadro Fazlası durumunda olan ve herhangi bir mazeret 

bildirmeyen bütün Öğretmenler (Kadrolu/Sözleşmeli) kendi ilçesinde norm olmadığından il içerisinde 

ihtiyaç listesinde bulunan okul kurumları tercih edebilecektir. 

–  Görev yaptığı kurumdan hizmetin gereği (Soruşturma sonucu) başka bir eğitim kurumuna atanan 

ayrıldığı eğitim kurumuna ilçe dışına atanan Öğretmenler ise ayrıldığı ilçeye aradan (3) Üç yıl geçmeden 

yer değiştirme talebinde bulunamazlar. 



- Bulunduğu ilçede Norm kadro fazlası durumunda olup il içinde atamaya tabi olan norm kadro fazlası 

öğretmenlerin yapılacak atama kapsamında mağdur olmaması açısından varsa mazeretlerini (aile 

birliği, engellilik vb. ) belgelendirmeleri ve tarafımıza göndermeleri gerekmektedir. 

 
- İlimize bağlı eğitim kurumlarında bulunduğu ilçede Norm Kadro fazlası durumunda olan, il içinde 

ihtiyaç olarak açılan eğitim kurumlarına tercih ettiği kuruma atanamayanlar ile başvuruda bulunmayan 

Öğretmenlerin atamaları il içinde, ihtiyaç olan eğitim kurumlarına hizmet puanları ile atamaya esas 

puanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

- Başvuruda bulunan öğretmen bilgileri ve tercihlerinin daha sağlıklı bir şekilde tarafımıza gönderilmesi 

açısından yazımız ekinde gönderilen excel tablosuna tercihlerinin işlenerek elektronik ortamda 

tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Hazırlanan excel tablosunun doğruluğu ilçe milli eğitim 

müdürlüğünün görev ve sorumluluğundadır. Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olması halinde silsile 

yolu takip edilerek ilgililer hakkında resen inceleme başlatılacağının bilinmesi gerekmektedir. 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 

  

Mazeret ve Başvuruların Başlama Tarihi :                                  25 Kasım 2022  

 

Mazeret ve Başvuruların Bitiş Tarihi :                                          29 Kasım 2022  

 

İlçelerin Başvuruları İl Müdürlüğümüze Göndereceği Tarih :  30 Kasım 2021  

 

Sonuçların Açıklanacağı Tarih :                                                      5 Aralık 2022 tarihinden itibaren 

 


