
 

 

 

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORM KADRO FAZLASI SÖZLEŞMELİ 

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ KILAVUZU 
 

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

İlimiz geneli norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin atamaları aşağıda belirtilen esaslar 

doğrultusunda yapılacaktır.  

 

1- Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan hükümler 

doğrultusunda norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri yapılacaktır. 

 

2- İhtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının 2016/19 

sayılı Genelgesi ile İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Konulu Genelge Hakkında 

Açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. 

 

3- Okul/kurum müdürlükleri ilgili sözleşmeli öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarını tebliğ-

tebellüğ belgesi düzenleyerek duyuracaklardır. Müdürlüğü bulunmayan okul/kurumlarda görevli 

sözleşmeli öğretmenlere tebliğ işlemleri ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. (Tebliğ-

Tebellüğ belgesi okul müdürlüğünde muhafaza edilecek, gerekli görülmesi halinde 

okullardan istenebilecektir.) 

 

4- Sözleşmeli öğretmenler arasında norm fazlası belirlenirken; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı 

daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha 

düşük olan, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayan ihtiyaç fazlası 

olarak belirlenecektir.  Belirtilen kriterlerin eşitliği halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kura 

çekimi yapılarak norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmen tespit edilecektir. Gerekli görülürse, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde Okul Müdürlüğü tarafından da kura çekimi 

yapılabilecektir.  

 

5- Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde matbu form 

dilekçe ile yapılacaktır. Başvuruda bulunacak norm kadro fazlası öğretmenler başvuru formunda 

en fazla 25 tercihte bulunabilecekledir. 

 

6- İl/ilçe emrinde, proje okullarında ve diğer okul/kurumlarda norm kadro fazlası durumda olan 

sözleşmeli öğretmenler, öncelikle ilçe içerisinde münhal olan eğitim kurumlarını tercih 

edeceklerdir. İlçe içerisinde öğretmen ihtiyacı yoksa diğer ilçelerde öğretmen ihtiyacı bulunan 

öncelikle aynı hizmet alanındaki kurumları, bu hizmet alanlarında da ihtiyaç yoksa diğer hizmet 

alanlarını tercih edeceklerdir.  

 

7- Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda 

bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, İl içinde Valiliğimizce resen 

belirlenecektir.  

 

8- Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenler kendilerine ait bilgileri (kimlik bilgileri, Bakanlık 

atama alanı ve norm kadro fazlası olup olmadığına ilişkin bilgileri vs.) kontrol ederek, yanlışlık 

varsa dilekçe ile görev yaptığı okul/kurum müdürlüğüne müracaat ederek belgeye dayalı olarak 

düzeltilmesi talebinde bulunacaklardır. Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenin yukarıda 

belirtilen özlük bilgilerindeki eksikliklerden dolayı meydana gelecek aksaklıklardan sırası ile 

sözleşmeli öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 

sorumlu olacaktır.  

 

9- Okul müdürlükleri sözleşmeli öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarının duyurusunu 

zamanında yaparak ilgili mevzuat doğrultusunda bilgilendirmekle sorumludurlar. 



 

10- Rehberlik alanı atamaları ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumların Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 21/4. maddesi gereği “Özel eğitim 

kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik 

alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen 

atanamaz.” hükmü gereğince işlem yapılacaktır.  

 

11- Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi uyarınca askerlik ve doğum 

sebebiyle sözleşmesi feshedilen ve pozisyonları saklı tutulan norm kadro fazlası sözleşmeli 

öğretmenler göreve başlamadan önce okul/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bu durum 

Müdürlüğümüze bildirilecek olup, bu kapsamdaki norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin 

atamaları göreve başladıkları dönemde ayrıca değerlendirilecektir.  

 

12- Norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmenlerin atamalarına esas olmak üzere; İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce yayımlanacak olan münhal listede ilan edilen kadrolara yargı kararı, soruşturma, 

atama iptali, bakanlık ataması vs. sebeplere bağlı olarak atama yapılması halinde bahse konu 

münhal ilan edilen kadrolara norm fazlası öğretmen ataması yapılmayacaktır.  

 

13- İlgili mevzuatları gereği atama yetkisi Bakanlıkta olan eğitim kurumları münhal edilmeyecektir.  

 

14- 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.  

 

15- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri 

zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri ile sorumlu personeller hakkında ilgili mevzuat 

doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

 

16- Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin atama işlemleri iptal edilmeyecektir.  

 

17- Başvurulara ilişkin tereddütler İlçe/İl Millî Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, yukarıdaki belirtilen 

açıklamalarda yer almayan hususlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliği, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri esas alınacaktır.  

    

    

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İLGİLİ BİRİM TELEFON E-POSTA 

İnsan Kaynakları 1 

(Öğretmen Atama ve Norm Kadro 

Bölümü) 

 

0442 234 48 00 

İdari Şef-152 

İdari Birim-120-166 

atama25@meb.gov.tr 

 



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyurunun yapılması 5.12.2022

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce münhal kadroların ilan edilmesi ( erzurum.meb.gov.tr) 12.12.2022

Okul/Kurum müdürlüklerince öğretmenlere tebliğ işleminin yapılarak  tercih dilekçelerinin alınması. 12-16.12.2022

Okul/Kurum müdürlüklerince tercih dilekçelerinin İlçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi 19.12.2022

İlçe milli eğitim müdürlüklerince tercih dilekçelerinin incelenerek üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 20.12.2022

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli incelemelerin yapılarak atamaların yapılması (erzurum.meb.gov.tr) 21-30.12.2022

Ataması yapılan öğretmenlerin ayrılış başlayış işlemlerinin yapılması 20.01.2023 -06.02.2023

ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORM KADRO FAZLASI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ

NOT: Zorunlu hallerde takvimde değişiklik yapılabilecektir.



(2022)FORM DİLEKÇE 

ADI SOYADI  

TC KİMLİK NO  

ATAMA ALANI  

GÖREV YERİ  

ATAMAYA ESAS PUANI  

SON BAŞVURU TARİHİ İTİBARİYLE HİZMET 

SÜRESİ(Yıl/Ay/Gün) 

 

 

 

 

……………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Okulunuzda/Kurumunuzda ……………………………………………………branşında sözleşmeli 

norm kadro fazlası öğretmen olarak görev yapmaktayım. Aşağıda belirttiğim okullara Sözleşmeli Öğretmen 

İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Erzurum Valilik Makamından alınan 15/11/2022 tarihli ve 63532430 sayılı 

Olur ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yayımlanan 2022 Yılı Norm Kadro Fazlası Sözleşmeli 

Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu hükümleri gereğince atamamın yapılmasını arz ederim. 

Yukarıdaki bilgiler tarafımca doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak 

işlemlerden doğacak hukuki sonuçları kabul ediyorum. 

 

                                                                                                                                         …/…/2022 

 

                                                                                                                            Öğretmenin Adı Soyadı 

                                                                                                                                        İmzası 

 

Yukarıdaki bilgileri yer alan öğretmene ait bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğunu tasdik ederim. 

 

 

 

…/…/2022 …/…/2022 

Kaşe- İmza-Mühür                                                                                                        Kaşe-İmza-Mühür 

Okul Müdürü                                                                                                           İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

TERCİHLER:  
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