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NORM FAZLASI Ö�RETMENLER�N  
YER DE���T�RME KILAVUZU 

 
� Millî E�itim Bakanlı�ı Ö�retmenlerin Atama ve Yer De�i�tirme Yönetmeli�inin 53/3 
maddesinde; “(3) Ö�retmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli 
oldukları e�itim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlü�üne 
göre yapılacak de�erlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan ba�lamak üzere norm kadro 
fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının e�itli�i hâlinde sırasıyla; ö�retmenlikteki hizmet süresi 
daha az olan, ö�retmenli�e daha sonra ba�layan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet 
puanlarının hesabında yer de�i�tirme ba�vurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası 
olarak belirlenen ö�retmenler; öncelikle görevli oldukları yerle�im yerindeki ya da ilçedeki e�itim 
kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açı�ı bulunan e�itim kurumlarına 
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlü�üne göre atanır” denilmektedir. 
 
 Söz konusu yönetmeli�in 53/5 maddesinde ise; “(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan 
atamalarla fazlalı�ın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana ba�lı olmaksızın 
yapılacak yer de�i�tirmelerle giderilir. Bu �ekilde yapılacak yer de�i�tirmeler, duyurusu yapılan 
e�itim kurumlarına ö�retmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlü�üne göre 
yapılır. Fazla konumdaki ö�retmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere ba�vuruda 
bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir” 
�eklinde ifade edilmektedir. 
 
 

Norm Fazlası Ö�retmenlerin Belirlenmesi 
E�itim Kurumu Müdürlükleri 26-28 Kasım 2019 
�lçe Millî E�itim Müdürlükleri 29 Kasım 2019 
 
 

Ba�vuru ve Atama Sonuçları 
I.A�ama 
Ba�vurular 05-06 Aralık 2019 
Atama Sonuçları 10 Aralık 2019 
 
II.A�ama 
Ba�vurular 12-13 Aralık 2019 
Atama Sonuçları 17 Aralık 2019 
 
   

Yukarıda bahsi geçen yönetmelik maddesine göre; norm fazlası durumdaki ö�retmenlerin 
ihtiyaç olan e�itim kurumlarına da�ıtımını sa�lamak amacıyla 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında 
birinci a�ama ve 12-13 Aralık 2019 tarihleri arasında ikinci a�ama ba�vurular alınacaktır. 
 
 Norm fazlası ö�retmenlerin belirlenmesinde, e�itim kurumlarına ait Bakanlık onaylı en son 
norm kadro tespit çizelgeleri esas alınacak ve �l/�lçe emri kadrosundaki ö�retmenler de norm fazlası 
sayılacaklardır. 
 
 Hizmet puanı hesabında ba�vurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi esas alınacaktır. 
 
 Norm fazlası olarak belirlenen ö�retmenlere e�itim kurumu müdürü tarafından (�lçe 
kadrosunda ö�retmenlere ise ilçe millî e�itim müdürlüklerince) a�a�ıdaki �ekilde tebli� edilecektir. 
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TEBL��/TEBELLÜ� BELGES� 
 

            …/11/2019 tarihli norm kadro tespit çizelgesi ve ilgili mevzuat esas alınarak yapılan 
de�erlendirme sonucu okul/kurumumuzda norm fazlası oldu�unuz tespit edilmi�tir. �� bu 
tutanak …/11/2019 tarihinde imza altına alınmı�tır. 
 
 
TEBL�� EDEN                                                                              TEBELLÜ� EDEN 
………………..                                                                               ……………………. 
Okul/Kurum Müdürü                                                                      ………….. Ö�retmeni 
  
  
 Norm fazlası ö�retmenlerin belirlenmesi i�lemi 26-28 Kasım 2019 tarihleri arasında e�itim 
kurumu müdürlüklerince yapılarak, norm fazlası belirlenen ö�retmenlerin isim listesi, hizmet puan 
kartları (20/12/2019 tarihine göre) ve tebli� belgelerinin bir nüshası 28 Kasım 2019 günü mesai 
bitimine kadar ba�lı bulundukları ilçe millî e�itim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.  
 
 Norm Fazlası Ö�retmen Listelerinin Olu�turulması: 
 E�itim kurumu müdürlüklerince norm fazlası olarak belirlenen ö�retmenlerin TC Kimlik-Adı 
ve Soyadı-Alanı-Kadrosunun Bulundu�u E�itim Kurumu Bilgileri ve Açıklama (Engellik- Aylıksız 
izin vb) ilçe milli e�itim müdürlükleri tarafından eksiksiz �ekilde doldurulacaktır. 
 Olu�turulacak bu tablo için ilçe milli e�itim müdürlüklerine kullanıcı adı ve �ifre verilecektir. 
Sadece bu tabloya kayıtları girilen norm fazlası ö�retmenler tercih yapabilece�inden kimlik ve görev 
bilgileri kayıtlarının eksiksiz olması gerekmektedir. 
 1-) En az %40 oranında engelli raporu olanlar ile e�i veya bakmakla yükümlü oldu�u birinci 
derece kan hısımlarına ait a�ır engelli raporu olanlar, listenin AÇIKLAMALAR bölümünde 
belirtilecektir. 
 2-) Devlet Memurlarının Yer De�i�tirme Suretiyle Atamalarına �li�kin Yönetmeli�in 
9.maddesinde göre e�leri zorunlu yer de�i�tirmeye tabi tutulan ö�retmenler, 
 Listenin “AÇIKLAMALAR” bölümünde belirtilecektir.  
 
 BA�VURULAR; 
 Norm fazlası olarak belirlenen ö�retmenler, 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında 
https://izmir.meb.gov.tr internet sayfasındaki tercih formunu doldurarak ba�vuru yapacaklar ve 
ba�vuru formunun bir nüshasını okul müdürü tarafından imzalanarak ö�retmene verilecektir. 
Elektronik ba�vuruların onaylama/reddetme i�lemi ise ilçe milli e�itim müdürlüklerince yapılacaktır.  
 Norm fazlası yer de�i�tirme i�lemleri 2 (iki) a�amadan olu�acak ve her a�amada en fazla 25 
e�itim kurumu tercihi yapılabilecektir.  

Atamalar, ö�retmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlü�ü esas alınarak de�erlendirilecektir. 
Resen yapılacak atamalar ise; o alandaki en dü�ük hizmet puanından ba�lanarak 

de�erlendirilecektir.   
 
 Birinci A�amada; Norm fazlası olarak belirlenen ö�retmenler kadrosunun bulundu�u ilçe 
içindeki e�itim kurumları arasından tercih yapabilecektir.  
 �kinci A�amada; �kinci a�ama ba�vuruları 12-13 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Birinci a�amada ataması gerçekle�en ö�retmenler ikinci a�amaya ba�vuru yapamayacaktır. 
 Birinci a�amada tercih yapmayan veya tercihlerine atanamayan ö�retmenler, ikinci a�amada 
tüm ilçelerden kalan kontenjanlara tercih yapabileceklerdir. Atamalarda tercih ve hizmet puan 
üstünlü�ü esas alınacaktır. 
  
 Her iki a�amada da yerle�emeyen veya tercih yapmayan norm fazlası ö�retmenler, kadrosunun 
bulundu�u ilçe içinde alanlarında bo� kalan e�itim kurumlarına resen atanacaklardır.   
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 GENEL AÇIKLAMALAR: 
 
 1-Norm fazlası durumdaki ö�retmenler bu duyuruya müracaat yapabileceklerdir. Norm fazlası 
olmayan ö�retmenler ba�vuru yapamayacaklardır. 
 2-�htiyaç listesinden alanlarındaki e�itim kurumlarını tercih edeceklerdir. Alanların dı�ında 
tercih edilen okullar i�leme alınmayacaktır. 
 3-Bilim sanat merkezlerindeki bo� kadroları, sadece bilim sanat merkezlerinde norm fazlası 
olan ö�retmenler tercih edebilecektir. Kapsam dı�ındaki e�itim kurumlarında görevli ö�retmenler bu 
okullardan tercih yapmayacaklardır. 
 4-Ö�retmenler tercih formuna TC.Kimlik numarası ile giri� yapacaklardır. Ö�retmenler, tercih 
formu doldurulup, onaylandıktan sonra düzeltme veya iptal i�lemi yapamayacaklardır. Düzeltme 
yapmak veya ba�vurusunu iptal ettirmek isteyen ö�retmenler, ba�vuru tarihleri içinde ba�lı 
bulundukları ilçe milli e�itim müdürlü�üne dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
 5-Norm fazlası durumdaki aylıksız izinde olan ö�retmenlerden “atanması durumunda aylıksız 
iznini sonlandırarak ili�ik kesme süresi içerisinde göreve ba�layaca�ını” beyan edenler tercih 
yapabileceklerdir.   
 6-Norm fazlası olarak belirlenen, en az %40 oranında engelli raporu olanlar ile e�i veya 
bakmakla yükümlü oldu�u birinci derece kan hısımlarına ait a�ır engelli raporu olanlar isterlerse tercih 
yapabileceklerdir.  
  7-Özel program ve proje uygulayan e�itim kurumlarındaki norm fazlası ö�retmenler, bu 
kapsam dı�ındaki (proje okulu dı�ındaki) e�itim kurumlarından isterlerse tercih yapabileceklerdir. 
 8-Spor liselerinin beden e�itimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan 
ö�retmenleri aynı tür e�itim kurumlarını isteyebilecekleri gibi di�er e�itim kurumlarını da tercih 
edebileceklerdir. Tercih yapmayan veya tercih yaptı�ı halde atanamayan ö�retmenler resen atamaya 
tabi tutulacaktır. 
 9-Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dı�ındaki e�itim kurumlarında görevli görsel sanatlar, 
müzik ve beden e�itimi alan ö�retmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel 
sanatlar liselerine atanmı� olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan be� yıldan fazla süre geçmemi� 
olması �artıyla bu e�itim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 
 
 Ba�vuru ve Tercih Formları:  
 * 05-06 Aralık 2019 tarihleri arasında müracaat eden ö�retmenlerin tercih formlarının 09 
Aralık 2019 tarihi saat: 10:00’a kadar, 
 * 12-13 Aralık 2019 tarihleri arasında müracaat eden ö�retmenlerin tercih formlarının 16 
Aralık 2019 tarihi saat: 10:00’a kadar Müdürlü�ümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir. 
  
 
 
 

�ZM�R �L M�LLÎ E��T�M MÜDÜRLÜ�Ü 
�nsan Kaynakları (Ö�retmen Atama) Yönetimi-3 

 
Tel: (0232) 280 36 66 – (0232) 280 36 67 

(0232) 280 36 69 – (0232) 280 36 70 
(0232) 280 36 71 

E-Posta: insankaynaklari35@meb.gov.tr 
�nternet Adresi: https://izmir.meb.gov.tr 


