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I. İLGİLİ MEVZUAT 
 

Bu Kılavuz, Manisa İlindeki eğitim kurumlarında görevli olup norm kadro fazlası durumunda bulunan 
öğretmenler ile kadroları  il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerin 
yer değişikliği işlemlerini kapsamaktadır.  

 
Yer Değiştirme iş ve işlemlerinde aşağıdaki mevzuat hükümleri esas alınacaktır.  

 
1. 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 
2. Milli Eğitim  Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin   Norm 

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. 
3. 03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik. 
4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı. 

 
II. İLKELER   

 
1. Atama yapılacak eğitim kurumlarında norm kadro açığının bulunması. 
2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. 

maddesine göre işlem yapılması. 
 

III. GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Başvuru ve yer değiştirme işlemleri, takvimde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.  
2. Bu başvuruya sadece bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası durumunda olan 

öğretmenler ile kadrosu il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrinde bulunan ihtiyaç fazlası 
öğretmenler başvurabilecektir. 

3. Başvurular, çalışma takviminde belirtilen süreler içinde Müdürlüğümüz 
www.manisa.meb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayınlanacak olan matbu dilekçe 
ile yapılacaktır. Dilekçeler öğretmenin kadrosunun bulunduğu okul müdürlüklerine 
verilecektir.  

4. İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin tercihte bulunabilecekleri eğitim kurumları 
Müdürlüğümüz www.manisa.meb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır.  

5. Öğretmenler en fazla 15 eğitim kurumunu tercih edebilecektir.  
6.  Öğretmenler, en son Bakanlık Atama Alanına göre tercihte bulunabilecektir.  

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” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih 
edemeyecektir.  

8. Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin “görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan 
öğretmenleri” diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.   

9. -Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel 
sanatlar, müzik, beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuata göre Spor 
Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıldan 
fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.  

10. 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 37. maddesinin dokuzuncu fıkrası 
kapsamındaki eğitim kurumları kapsamında olan Proje Okullarımıza atama yapılmayacaktır. 
Söz konusu kurumlarda bulunan norm kadro fazlası öğretmenler istemeleri halinde kapsam 
dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. 

11. Rehber Öğretmen branşındaki atamalar, MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21/d maddesi dikkate alınarak 
yapılacaktır.   

12. Aylıksız izinde olan öğretmenlerden izinlerinin 07/02/2022 tarihine kadar sona ereceğini 
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilecektir.  

13. -Hizmet puanının hesabında “İlçe İçi Başvuruları”nın son günü olan 24 Kasım 2021 tarihi 
esas alınacaktır.   



 

14.  MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7. fıkrasında, “Zorunlu 
çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, görevli 
oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle 
görev yerleri re’sen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına 
değiştirilen öğretmenler, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini 
tamamlamak üzere 4., 5. veya 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanır” 
denildiğinden;  

Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 4., 5., 6. hizmet alanlarında görev yapan norm kadro 
fazlası durumundaki öğretmenler, istemeleri halinde 1., 2., 3. hizmet alanındaki eğitim 
kurumlarını tercih edebilecektir. Ancak yukarıdaki madde hükmü gereğince ilk yer 
değiştirme döneminde erteleme evrakı sunamamaları durumunda zorunlu hizmetlerini 
tamamlamak için atama isteğinde bulunmak durumunda kalacaklardır.  

 
15.  Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari  soruşturma sonucunda 

görev yerleri; il içinde değiştirenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde 
değiştirenler ise daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma 
isteğinde bulunamazlar.   

 
IV. BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ  

 
       Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek;  

 Kimlik bilgileri 
 Sözleşmeli öğretmen/kadrolu öğretmen görev kaydı  
 Geçici görevlendirme kaydı 
 Hizmet puanı  
 Bakanlık atama alanı 
 Öğrenim bilgileri 
 Norm kadro fazlası/İstihdam fazlası olup olmadığına dair bilgilerin, Öğretmenler 

tarafından kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresi içinde belgeye dayalı 
olarak düzeltilmesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden talep edeceklerdir. 
(Başvurular tamamlandıktan sonra eksik hizmet puanı ile yapılan yer değiştirme 
işlemi itirazları kabul edilmeyecektir.) 

 
V. ATAMALAR 

 
İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri iki (2) aşamada        
tamamlanacaktır. 
 
1. İlçe içi Yer Değişikliği İşlemleri 

 
a) İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmen, sadece kadrosunun bulunduğu İlçede ve 

Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilen alan bazlı norm kadro ihtiyaç listesinden 
bulunan eğitim kurumlarını tercih edilebilecektir. 

b) Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde olan norm kadro fazlası öğretmenler, 
atamaya esas mazeret belgelerini sunmaları halinde, mazeretlerinin bulunduğu ilçeyi 
tercih edebilecekler ve  yer değiştirme işlemleri kapsamında o ilçenin öğretmeni gibi 
değerlendirileceklerdir. 

c) Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet 
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin 
devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. 
 
 

2 –İlçe İçi ve İlçelerarası Yer Değişikliği İşlemleri 
 

a) İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası öğretmenler, Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan 
münhal kadrolardan ilçe içi yer değişikliği işlemi sonrasında kalan kurumlardan  olmak 
üzere, ilçe içi ya da ilçeler arası tercihte bulunabileceklerdir. 



 

b) Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet 
süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin 
devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. 

 
 

          VI- EĞİTİM KURUMLARININ YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 
 

1. Bakanlık onaylı en son 28.10.2021 tarihli norm kadro tespit çizelgesi esas alınarak; 
a. MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 53. maddesi, 
b. MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına 

İlişkin Yönetmelik 
c. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesi, 
d. Bakanlığımızın 12/03/2016 tarih ve 1071926 sayılı yazısı ve varsa yargı kararına göre                        

hükümleri doğrultusunda norm kadro fazlası öğretmenin tespit edilmesi, 
2. Yapılan bu tespite göre ilgililere norm kadro fazlası durumunda olduklarının ve Duyurunun 

imza karşılığı tebliğ edilmesi gerekmektedir.  
3.  Kadrosu il/ilçe emrinde bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlere görevlendirildikleri eğitim 

kurumlarınca tebliğ işlemleri yapılacaktır.  
4. Okul müdürlükleri kendi kadrolarında norm kadro fazlası durumunda olup diğer eğitim 

kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerine de yazılı olarak tebliğde 
bulunacaktır.  

5. Yukarıda belirtilen işleme ait tebellüğ belgeleri, talep edildiğinde sunulmak üzere Okul 
Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.  

6. Başvuruda bulunan öğretmenlere ait dilekçeler, süresi içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
teslim edilecektir.  

7. Müdürlüğümüzce ilan edilecek olan ihtiyaç ve fazlalık durumunu gösterir tablo incelenerek, 
bir eksiklik varsa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilecektir. 

8. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri, yer değiştirme 
takviminde belirtilen süre içinde sonuçlandırılacaktır.  

 
VII- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER 
 

1. İhtiyaç ve Norm  Kadro Fazlası Yer Değiştirme Kılavuzu ve Duyuru Yazısını, süresi içinde 
eğitim kurumu müdürlüklerine duyurmak.  

2. Yer değiştirme isteğinde bulunan ihtiyaç ve norm kadro  fazlası öğretmenlerin bilgilerini 
kontrol etmek, varsa eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.  

3. Eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenen norm fazlası öğretmenler ile ihtiyaç fazlası 
öğretmenlere ait bilgilerin Duyuru ekindeki Tablo-1’e işlenerek (Açıklamalar  kısmına 
Engelli, Aylıksız İzinli,) başvurularla birlikte süresi içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 
teslim etmek.  

4. Başvuru formları ve  Tablo-1’in takvimde belirtilen süre içinde DYS üzerinde ve mail ile  
insankaynaklari45@meb.gov.tr adresine gönderilmek suretiyle Müdürlüğümüze 
ulaştırılmasını sağlamak. (Başvuru belgelerinin asılları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 
edilmeyecek olup talep edildiğinde sunulmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
muhafaza edilecektir.)  
 

           
VIII. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ    
        

 Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 
düzenlenecek, Okul Müdürlükleri ve/veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince işlem kodu ile 
MEBBİS üzerinden alınarak ilgililere tebliğ edilecektir. 

 
 Öğretmenler 24 Ocak 2022 tarihinden itibaren,  II. Dönem başında atandıkları eğitim 

kurumlarında görevlerine başlayacak şekilde ilişik kesme, ayrılma başlama işlemlerini 
tamamlayacaktır.  

      



 

IX. ATAMA TAKVİMİ  
 

TARİH YAPILACAK İŞLEM 
Münhal Kadroların İlanı ve İlçe İçi Yer 
Değişikliği Başvurularının Alınması 

22-24 Kasım 2021 

Başvuruların Okul Müdürlüğünce İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Teslimi 

25 Kasım 2021 Mesai Bitimi  

Başvuruların ve  Tablo-1’in İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
insankaynaklari45@meb.gov.tr adresine 
gönderimi 

26 Kasım 2021 

Atamaların Değerlendirilmesi ve Taslak 
Listenin İlanı 

01 Aralık 2021  

Münhal Kadroların İlanı ve İkinci Aşama 
Başvuruların Alınması. 

01-03 Aralık 2021 

Başvuruların Okul Müdürlüğünce İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Teslimi 

06 Aralık 2021 

Başvuruların ve  Tablo-1’in İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünce İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
insankaynaklari45@meb.gov.tr adresine 
gönderimi 

07 Aralık 2021 

Atamaların Değerlendirilmesi ve Taslak 
Listenin İlanı 

10 Aralık 2021 

Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemleri 24 Ocak 2022’den itibaren  
(II. Dönem başında atandıkları eğitim kurumunda 
başlayacak şekilde)  

 
DİĞER HUSUSLAR  
 
1. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar ile münhal kadrolarda düzeltme yapılması 

gereken durumların ortaya çıkması halinde, bu değişiklikler Müdürlüğümüzün 
www.manisa.meb.gov.tr adresinde yayınlanacağından; öğretmen, okul müdürlükleri ile ilçe milli 
eğitim müdürlüklerince DUYURULAR bölümünün takip edilmesi gerekmektedir.  

2. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.    
3. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen 

iletişim bilgileri ile irtibat kurulacaktır.  
 
EKLER:  
1- Başvuru Formu 
2- Tablo-1  
3- Bakanlığımızın 12/03/2016 tarih ve 1071926 sayılı yazıs 

 
Telefon No :  0 (236) 231 46 08   Dahili : 163- 193 - 157 
E-Posta:         insankaynaklari45@meb.gov.tr 
                                                                                                                                             


