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T.C.	
MERSİN	VALİLİĞİ	

İl	Millî	Eğitim	Müdürlüğü	
 
 

2021 YILI MERSİN İLİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ İHTİYAÇ 
FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN 

DUYURU 
(Norm Kadro Fazlası / İstihdam Fazlası) 

  
NORM KADRO FAZLASI/İSTİHDAM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN  

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

BAŞVURU ŞEKLİ 
"mersin.meb.gov.tr" adresindeki "Duyurular" bölümü e-başvuru formu 

I.AŞAMA
(İsteğe	Bağlı)	

İlçe	İçi Yer	Değiştirme	Takvimi
Yapılacak	İş	ve	İşlemler Tarih

Eğitim kurumları müdürlüklerince norm kadro fazlası/istihdam fazlası 
öğretmenlerin tespiti, tebliği ve öğretmenlere duyurması 

04 Kasım 2021 

Başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kurum müdürlükleri tarafından 
incelenerek İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi 

 11-15 Kasım 2021 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince başvuruların incelenerek elektronik ortamda 
onaylanması 

 11-16 Kasım 2021 

Yer Değiştirme işlemlerin İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılarak sonuçların 
internet yolu ile duyurulması 

 19 Kasım 2021 

 
II.	AŞAMA	

(İsteğe	Bağlı)	
İlçeler	Arası	Yer	Değiştirme	Takvimi	

Yapılacak	İş	ve	İşlemler Tarih
Başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kurum müdürlükleri tarafından 
incelenerek İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi 

25-29 Kasım 2021 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince başvuruların incelenerek elektronik ortamda 
onaylanması 

 25-30 Kasım 2021 

Atamaların İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılarak sonuçların internet yolu ile 
duyurulması 

 03 Aralık 2021 

 
III.	AŞAMA
(Resen) 

İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. Ocak 2021 

Ayrılma Başlama İşlemleri 
Kararnamelerin üst yazısında belirtilecektir. 

İLETİŞİM : 
Duyuru ve başvuru süresi içinde Müdürlüğümüzün mersin http://mersin.meb.gov.tr adresindeki “Duyurular” 
bölümünden öğretmen, eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe Millî eğitim müdürlüklerince takip edilecektir. 
Telefon  ve Dahili No : 329 14 81 / 82 / 83 / 84 (265) 
e-posta              : atama33_1@meb.gov.tr  
İnt. adresi             : http://mersin.meb.gov.tr 
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GENEL AÇIKLAMALAR : 
1-Norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri17/4/2015 tarihli 29329 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 
53.maddesindeki 3.ve 5.fıkrası ile 55.maddesinin 3.fıkrası hükümleri, Bakanlığımız Personel Genel 
Müdürlüğünün “İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” konulu 19.09.2016 tarihli ve 2016/19 sayılı 
Genelgesi, Mersin Valiliğinin 20.10.2021 tarihli ve 35158530 sayılı onayı ile diğer mevzuat hükümleri 
(yürürlükteki yönetmelikler, karar, genelge ve Bakanlık yazıları) dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar 
doğrultusunda yapılacaktır. 
 
2-Yer değiştirme duyurusu ile yayınlanacak eklerin, izinli ya da başka eğitim kurumunda geçici görevli 
öğretmenler dâhil olmak üzere tüm norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenlere her türlü iletişim yoluyla 
(yazılı, SMS, e-posta, telefon vb.) duyurularak tutanak-tebellüğ belgelerini eğitim kurumundaki özlük 
dosyasında saklanacaktır. 
 
3-Bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası/istihdam fazlası durumunda olan öğretmenler başvuracaktır. 
Norm kadro fazlası olan öğretmenin tespiti, eğitim kurumu müdürlüğünce MEBBİS-Özlük Modülü üzerinden 
aynı alandaki öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanarak belirlenecek ve ilgili öğretmene/öğretmenlere tebliğ 
edilecektir. Hizmet puanının hesaplanmasında norm kadro tespitinin Bakanlığımızca onaylandığı 28.10.2021 
tarihi esas alınacaktır. 
 
4-Norm kadro fazlası öğretmen tespitinde öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması durumunda 
öğretmenlikteki hizmet süresi az olan, hizmet süresinin de eşit olması durumunda öğretmenliğe en son göreve 
başlayan öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir. 
 
5-Valilik/Bakanlık atama kararnamesinde “İstihdam fazlası/İhtiyaç fazlası” ifadesi bulunan öğretmenler, hizmet 
puanlarına bakılmaksızın doğrudan ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecektir. Ancak normla 
ilişkilendirme (norma dâhil) onayı alınan öğretmenler başvuru yapamayacaktır. 
 
6-Yer değiştirme isteğinde bulunan norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenlerin bilgi düzeltme 
güncelleme başvurularını eğitim kurumu ve ilçe Millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek başvuru 
süresi sona ermeden sonuçlandıracaktır. 
 
7-Norm fazlası/İstihdam fazlası öğretmenler, Müdürlüğümüz http://mersin.meb.gov.tr adresindeki 
“Duyurular” sayfasındaki başvuru ekranından tercih ederek takvimde belirtilen sürelerde eğitim kurumu 
müdürlüğüne teslim edecektir. 
 
8-Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin tercihleri, 
Yönetmeliğin 50/2 maddesine göre değerlendirilecektir. 
 
9-Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel 
sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri diğer eğitim kurumlarını tercih 
edebilecektir. Ayrıca diğer eğitim kurumlarına resen atanabileceklerdir.    
 
10-Norm kadro fazlası/istihdam fazlası olup, il genelinde alanında boş norm kadro olmaması nedeniyle 
atanamayan öğretmenler, kendi eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edecektir. 
 
11-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinin 7.bendi uygulanacaktır. 
 
12-Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, TTK’nun 9 sayılı Kararında belirtilen öğrenim bilgileri 
şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercih etmeleri durumunda bu tercihleri geçersiz sayılacaktır. 
 
13-Çeşitli nedenlerden (eğitim kurumunun dönüşümü, kurum/bölüm kapanması, taşınması vb.) dolayı Norm 
fazlası/İstihdam fazlası öğretmen olarak yer değişikliği gerçekleşen öğretmenler yeni görev yerinde göreve 
başlamadan yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 
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14-Aylıksız izinli olan öğretmenler izinlerinin yarıyıl tatilinde sona ereceğini belgelendirmeleri durumunda yer 
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 
 
15-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. Ancak isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 
 
16-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin son 
fıkrası hükmünde personelin öğretmen eşleri resen görev yeri belirlemeden istisnadır. Ancak isteğe bağlı yer 
değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. 
 
17-Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. 
 
18-Bakanlığımızca her hangi bir atama gerçekleştirilmesi, yer değiştirme-atama takvimi yayınlanması ya da 
duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri iptal edilecek ya da 
ertelenecektir. 
 
19-Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları 
Hizmetleri-1 (Öğretmen Atama) bölümüyle e-posta, telefon ya da faks ile iletişim kurulacaktır. 
 
 
BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ : 
Öğretmenlerin yer değiştirme işlemini etkileyecek MEBBİS’teki; 
 Görev kaydı 
 Görevlendirme 
 Öğrenim bilgileri 
 Sözleşme bilgileri kaydı 
 Hizmet puanı kayıtları 
 Aylıksız izin 
 MEB’den ayrılma-açık süre işlemleri 
 MEB dışı hizmetler 
 Engellilik bilgileri 
 Norm kadro fazlası/İstihdam fazlası olup olmadığı,(İstihdam fazlası ifadesi Bakanlık/Valilik atama 

kararnamesinde yazılıdır.) 
Yukarıdaki bilgilerin öncelikle öğretmen ve kurum müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi, varsa 

yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi sağlanacaktır. (eksik hizmet puanı ile yapılan yer 
değiştirme işlemi itirazı kabul edilmeyecektir.) 
 

 
BAŞVURUDA ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE 
YAPILACAK İŞLEMLER :  
1- Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik ortamda (mersin.meb.gov.tr 
adresindeki duyurular kısmında) başvuru yapacaklardır. 
2- Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim 
edilerek eğitim kurumu müdürlüğünce onaylayacaktır. 
3- Eğitim kurumu müdürlüğü, form dilekçeyi onayladıktan (imza-kaşe-mühürlü) sonra doğrudan İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
4- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri başvuruları elektronik ortamda onaylayarak, başvuru formlarının asılları 
öğretmenlerin eğitim kurumundaki ve ilçedeki özlük dosyasında saklanacaktır. 
 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ : 

1- Başvuru ve yer değiştirme işlemleri 3 aşamada gerçekleştirilecektir. 
2- I.ve II. aşamada, öğretmenlerin tercihlerine yerleştirilirken Yönetmeliğin 55/3 maddesindeki hüküm 

dikkate alınacaktır. 
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I.Aşamada; 
Norm kadro fazlası/İstihdam fazlası öğretmenler, Yönetmeliğin 53/3 maddesinde “…öncelikle görevli 

oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere…” denildiğinden kadrosunun 
bulunduğu ilçede öncelikli olarak değerlendirilecektir. 

Norm kadro fazlası/İstihdam fazlası öğretmenler, sadece kadrosunun bulunduğu ilçesindeki norm kadro 
açığı bulunan en fazla 25 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek olup, öğretmenler tercihlerine yerleştirilirken 
Yönetmeliğin 55/3 maddesindeki hüküm dikkate alınacaktır. 

Kendi ilçesinde alanında ihtiyaç bulunmayan öğretmenler II.aşamada başvuruda 
bulunabileceklerdir. 
II. Aşamada; 

I.aşamada, kadrosunun bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarına puan yetersizliğinden atanamayan, kendi 
alanında ihtiyaç bulunmadığından başvuru yapamayan ya da kendi ilçesindeki eğitim kurumlarında ihtiyaç 
olmasına rağmen başvuruda bulunmayan norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmenler, diğer ilçelerdeki 
norm kadro açığı bulunan en fazla 25 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek olup, öğretmenler tercihlerine 
yerleştirilirken Yönetmeliğin 55/3 maddesindeki hüküm dikkate alınacaktır. 
III. Aşamada; 

I. ve II. aşamada puan yetersizliğinden atanamayan, kendi ilçesinde alanında ihtiyaç bulunmadığından 
başvuru yapamayan ve II. aşamada kendi ilçesi dışındaki diğer ilçelerdeki eğitim kurumlarında norm kadro açığı 
olmasına rağmen başvuruda bulunmayan öğretmenlerin görev yerleri; 

1-Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 
öğretmenler kendi ilçelerindeki eğitim kurumlarına, 

2- Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçesindeki öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu 
ilçede olmak üzere bu ilçeler arasında, hizmet puanı en az olan öğretmenden başlanarak gerçekleştirilecektir. 

İlçede o alanda norm kadro fazlası/istihdam fazlası öğretmen varken ilçe dışından norm kadro 
fazlası/istihdam fazlası öğretmen atanmayarak, öncelikle aynı ilçedeki norm kadro fazlası/istihdam fazlası 
öğretmenlerden ihtiyaç karşılanacaktır. Alanında norm kadro ihtiyacı olmayan öğretmenler eğitim 
kurumlarındaki görevlerine devam edeceklerdir. 

 
 
BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR : 
 Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda, 
 İstenen şartları taşımayan, 
 Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle başvurular, (Bu şekilde başvuran öğretmen ile eğitim 

kurumu yöneticisi hakkında yasal işlem yapılacaktır.) 
 Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular, 
 Alanına uygun olmayan ya da duyurulmayan kurum tercihi yapılan başvurular, 
 Başvurusunu usulüne uygun tanzim edilmemesi halinde başvuru tamamen ya da ilgili tercihler geçersiz 

sayılacaktır. 
 
 
DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR : 
1-Duyuruda belirtilmeyen hususlar ile ilgili değerlendirme ve işlemler ilgili yürürlükteki yönetmelik ile 
Bakanlığımızca yayınlanan genelge ve yazılara göre gerçekleştirilecektir. 
2-Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler Müdürlüğümüzün internet sitesinden takip edilecektir. 
 
 
 
 
        Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 


