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T.C.

BALIKESİR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-27618651-903.02.01-65775722 13.12.2022

Konu : Norm Kadro Fazlası Öğretmen Ataması

...................... KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

b) 12/12/2022 tarihli ve 65659019 sayılı Valilik Oluru.

İlimiz eğitim kurumlarında ve kadroları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde olan ihtiyaç ve norm kadro fazlası  
öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri ilgi (b) Valilik Oluru ile uygun görülmüştür.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- İlgi (a) Yönetmeliğin 53.maddesinin 3. fıkrasında "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." hükmü çerçevesinde önce 
ilçe içi atama tercihinde bulunan öğretmenlerin başvuruları değerlendirilerek atamaları yapılacak, daha sonra da boş kalan 
normlara il içinden tercih yapan öğretmenlerin tercihleri puan üstünlüğüne göre değerlendirilip atamaları  yapılacaktır.

2- İlgi (a) Yönetmeliğinin 53. maddesinin 5. fıkrasında “Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma 
atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. 
(Ek cümle:RG-8/9/2016-29825) 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." hükmü çerçevesinde boş kalan normlara ilçe içi Resen Atama yapılacaktır. Ağır engelli raporlu eşi 
veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan norm fazlası öğretmenlerin başvuru esnasında ilgili 
kişilere ait engelli  raporlarını eklemeleri gerekmektedir.

3-Norm kadro fazlası  öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde norm kadro fazlası  olma şartı  aranacağından, 
Bakanlığımızca (10/11/2022 tarihinde) onaylanan norm kadro sayılarına göre norm kadro fazlası olan öğretmenlere norm 
kadro fazlası oldukları imza karşılığı tebliğ-tebellüğ edilecek ve kurumda norm kadro fazlası olmayan öğretmenlerin atama 
başvuruları kabul edilmeyecektir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan öğretmenler dilekçe ile özrünü beyan ettiği 
ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenler ile birlikte değerlendirilecektir.

4-Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi 
alanı 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. 

5-Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, 
“Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi 
ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî  ve teknik 
ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

6-Norm fazlası durumdaki aylıksız izinde olan öğretmenlerden “atanması durumunda aylıksız iznini sonlandırarak 
ilişik kesme süresi içerisinde göreve başlayacağını” beyan edenler tercih yapabileceklerdir. 

7-Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu;

a) İl içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları  ilçeye,

b) İlçe içinde görev yeri değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları  eğitim kurumuna,

aradan 3 (üç) yıl geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

8-Yer değiştirme işlemlerinde; gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile yer değiştirme takviminde belirtilen iş 
ve işlemlerin tam ve zamanında eksiksiz yapılmasından ilgili Okul/Kurum/İlçe yöneticileri sorumlu olacaktır. 
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9-Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayımlanması veya mevzuat değişikliği  olması 
durumunda; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemelerine esas olacak olan kontenjanları değişebilir, 
öğretmen atama işlemleri ertelenebilir veya iptal edilebilir.

BAŞVURULAR:

1-Başvuruda bulunacak öğretmenler Müdürlüğümüz www.balikesir.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak eğitim 
kurumları içerisinden en fazla 20 tercih yapmak suretiyle ekte gönderilen başvuru formunu doldurarak kadrosunun bulunduğu 
eğitim kurumu müdürlüklerine belirlenen takvimde başvuracaklardır.

2-Norm fazlası öğretmenler ‘İhtiyaç ve Norm Fazlası Öğretmen Yer Değiştirme Başvuru ve Tercih Formu’ 
doldurarak müracaat edeceklerdir. Tercihlerini  hem ilçe içi hem de il içi olarak tek form üzerinden yapacaklardır. İlçe içinde 
ataması yapılan öğretmenlerin il içi tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-Başvurular 3 (üç) suret hazırlanacak, bir sureti başvuru yapan öğretmene verilecek, bir  sureti okul/kurum 
müdürlüğünde, bir sureti de İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde saklanacaktır. 

4-Öğretmen Başvuru Listesi, Norm Fazlası Öğretmen Başvuru Formları ve okul/kurum tarafından norm fazlası 
olduğuna dair öğretmene yapılan tebliğ-tebellüğ  belgesi taranarak (tek bir PDF dosyası olarak) DYS üzerinden 
Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Şube Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Bürosu) gönderilecektir. Atama takvimi 
dışında gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Öğretmenlere ait bilgilerin (kimlik bilgileri,  hizmet puanı, hizmet süresi, Bakanlık atama alanı, geçici 
görevlendirme kaydı ve benzeri bilgilerin) kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden öğretmen, 
eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

6-Norm kadro fazlası  öğretmenin hizmet puanının hesaplanmasında başvuruların son günü (20/12/2022 tarihi) 
itibariyle MEBBİS kayıtları esas alınacaktır. İlgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri başvuru yapmadan önce 
tamamlamaları gerekmektedir.  

7-İhtiyaç listeleri Müdürlüğümüz www.balikesir.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirme sürecinde 
ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması gereken durumların ortaya çıkması halinde; bu 
değişiklikler Müdürlüğümüz web sitesinde güncellenerek yayınlanacaktır.  

8-Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma başlama işlemleri 23 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında 
yapılacak olup, ataması yapılan öğretmenlerin atamaları iptal edilmeyecektir. 

9-Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

1-Norm Fazlası Öğretmen Atama Başvuru ve Tercih Formu

2-Öğretmen Başvuru Listesi

3-Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

Başvurular atama takviminde belirtilen tarihler arasında alınacak olup, ilçeniz eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ali TATLI

Vali a.

İl Millî Eğitim Müdürü

Ek:

1-Valilik Oluru

2-Atama Takvimi

3-Norm Fazlası Öğretmen Atama Başvuru ve Tercih Formu

4-Öğretmen Başvuru Listesi

5-Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

Dağıtım:

20 İlçe Kaymakamlığına

(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)


