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İHTİYAÇ FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER 

DEĞİŞTİRME (ATAMA) DUYURUSU 

(KASIM 2021) 

 

1-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrinde ve eğitim kurumu müdürlüklerinde ihtiyaç (norm 

kadro) fazlası durumunda olan öğretmenlerin, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesindeki hükümler doğrultusunda başvuru ve atamaları 

gerçekleştirilecektir. 

2-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrindeki ve eğitim kurumu müdürlüklerindeki ihtiyaç (norm 

kadro) fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları, tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre 

aynı ilçe içerisinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. 

İhtiyaç fazlası öğretmenler, sadece aynı ilçe içerisindeki eğitim kurumlarına tercihte 

bulunabileceğinden ilçe dışına tercih yapılmaması gerekmektedir. İlçe dışına yapılacak 

tercihler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3-İhtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin tespiti (atama kararnameleri de kontrol 

edilerek), Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından 

yapılacaktır. İhtiyaç (norm kadro) fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere, Eğitim 

Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın mutlaka imza karşılığı 

yapılması sağlanacaktır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak (raporlu, doğum izninde, aylıksız 

izinde, vb.) görevi başında olmayan öğretmenlere tebligat işlemleri ise yine 7201 Sayılı 

Tebligat Kanununa göre yapılacaktır. İhtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere mutlaka 

tebligat işlemlerinin yapılması aksi takdirde tüm sorumluluğun Eğitim Kurumu 

Müdürlüklerindeki idareciler ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkililerinde olacağının 

bilinmesi gerekmektedir. Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından, okullarındaki tüm 

ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerle mutlaka irtibata geçilerek tebligatın ve gerekli 

bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. Tercihte bulunmayacak olan öğretmenlerin 

“tercih yapmayacaklarına ilişkin dilekçelerinin” daha sonra istenildiğinde 

Müdürlüğümüze iletilmesi için mutlaka eğitim kurumlarında ve ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

4-Sözleşmeli öğretmenin bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlalığı oluşması 

durumunda, sözleşmeli öğretmen ihtiyaç (norm kadro) fazlası olarak belirlenecektir. 

5-Atamalar hizmet puanı esasına göre yapılacağından, başvuruların son günü esas 

alınarak hizmet puanlarının İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS 

modülünden hesaplatılarak Hizmet Puan Kartının, ihtiyaç (norm kadro) fazlası olduğuna 

dair MEBBİS ekran çıktısının (Atama/Eğitim-Öğretim Modülü/Kontenjan 

Sayıları/Kurum Kontenjan Detay ekranından puan sıralaması alınacaktır) veya ihtiyaç 

(norm kadro) fazlası olduğuna dair atama kararnamesinin başvuru formuna eklendikten 

sonra Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

6-Atama işlemleri, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrindeki ve eğitim kurumu 

müdürlüklerindeki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde 

olan öğretmenlerin başvurularının gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin 

gösterilmesi gerekmektedir. 
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7-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” ve 

“Bilgi Teknolojileri” ile “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümü mezunları, mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir. Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüklerince gerekli incelemenin yapılarak uygun olan başvuruların Müdürlüğümüze 

gönderilmesi gerekmektedir. 

8-Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli Beden Eğitimi alan öğretmenleri ile Güzel 

Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli Görsel Sanatlar ve Müzik 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. 

9-Zorunlu hizmet yükümlülüğüne tabi olup, kadrosu zorunlu hizmet kapsamındaki 

okul/kurumlarda bulunan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, sadece zorunlu hizmet 

alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri 

dikkate alınmayacaktır. 

10-Öğretmen ihtiyacı bulunan ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine (her ilçenin kendine 

ait) mail ortamında gönderilen eğitim kurumları listesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

tarafından kontrol edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata 

geçilerek) ilçe millî eğitim müdürlükleri emrindeki ve eğitim kurumu müdürlüklerindeki 

ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere duyurulacaktır. 

11-İhtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, ilan edilen eğitim kurumları dışında 

(duyuruda belirtilmeyen ve öğretmen ihtiyacı olmayan)  eğitim kurumlarını tercih 

edemeyeceklerdir. 

12-Öğretmen ihtiyacı bulunan, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine (her ilçenin kendine ait) mail 

ortamında gönderilen ve ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere duyurulması istenilen eğitim 

kurumlarına takvim süresi içinde; yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması, vb. 

nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılamayacaktır. 

13-İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler EK-1 2021 Yılı İhtiyaç Fazlası 

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvuru Formu’nu kullanarak, ilan edilen eğitim 

kurumlarından en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir. 

14-Eğitim-Öğretime yeni açılan eğitim kurumları (il genelinde duyuruya çıkılması 

gerektiğinden), Proje okulları, Bilim ve Sanat Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsüne atama 

yapılamayacağından tercih edilmeyecektir. 

15-Aylıksız izinde olan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, atanmaları halinde; ilişik 

kesme ve göreve başlama dönemi olan, atama takviminde belirtilen sürede aylıksız iznini 

sonlandırıp, göreve başlayacağını beyan ettiği takdirde başvuruda bulunabilecektir. Söz konusu 

öğretmenlerin başvurularını yapabilmeleri için tebliğ işlemi ile ilgili tüm sorumluluk 

okul/kurum müdürlüklerine aittir. 

16-Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda 

bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 
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17-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. 

18-Başvurularla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında 

gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu 

olacaklardır. 

19-İlçe içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce 

görev yaptıkları eğitim kurumuna atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 

20-Atanmak üzere başvuruda bulunan ihtiyaç (norm kadro)  fazlası öğretmenlerin bilgileri (adı 

soyadı, branşı, görev yeri, vb.) ve tercihleri, ekli EK-2 Excel tablosuna (formatı bozulmadan, 

büyük harflerle, branş öğretmenleri ayrı, okul öncesi, özel eğitim ve sınıf öğretmenleri ayrı bir 

tabloda olacak şekilde) işlenecektir. 

21-Atama sonuçları, taslak olarak Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanacağından 

takibinin internet üzerinden yapılması gerekmekte olup, öğretmenlerimizin atama 

sonuçlarına yönelik bilgi almak adına Müdürlüğümüzü aramaması, doğrudan 

Müdürlüğümüze yönlendirilmemesi gerekmektedir. Atama sonuçları takvimde belirtilen 

tarihte, gün içerisinde herhangi bir saatte yayımlanabilecek olup, bu hususun 

öğretmenlerimizce göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. 

22-Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin başvuru yaparken 

bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

23-Ataması gerçekleşen ilçe millî eğitim müdürlükleri emrindeki ve eğitim kurumu 

müdürlüklerindeki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve göreve 

başlama işlemlerinin, eğitim–öğretimi aksatmayacak şekilde 1. Dönem sonunda tamamlanarak 

MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. 

24-Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. 

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                                              (Öğretmen Atama Büroları) 
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BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ 
 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmeliğe göre, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri emrindeki ve Eğitim Kurumu 

Müdürlüklerindeki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin tespiti, imza karşılığı tebligat 

yapılması ve aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim 

kurumlarına atanmak üzere başvurularının alınarak atamalarının yapılması; 

 

 

İlçe millî eğitim müdürlükleri 

emrindeki ve eğitim kurumu 

müdürlüklerindeki ihtiyaç (norm 

kadro) fazlası öğretmenlerin tespiti, 

imza karşılığı tebligat yapılması ve 

başvuruların alınması 

 

 

 

 

 

                    22-26 Kasım 2021 

Eğitim Kurumu Müdürlükleri 

tarafından İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüklerine gönderilen Başvuru 

Formlarının İl Millî Eğitim 

Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 

 

30 Kasım 2021 Saat 12.00’ye                                                                 

kadar 

 

 

Atama Sonuçlarının Açıklanması 

3 Aralık 2021'den sonra      
(MEBBİS’te oluşacak 

aksaklıklar nedeniyle bu 

tarihte değişiklik 

yapılabilecektir) 

 

 

Ayrılma/Başlama İşlemleri  

 

      

      Eğitim–Öğretimi aksatmayacak 

şekilde 1. Dönem sonunda 

 

 

ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURULARIN SON 

TARİHİ OLAN “26 KASIM 2021” ESAS ALINACAKTIR. 


