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T.C.
SİİRT VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : E-46264178-903.02.02-37887447 30.11.2021
Konu : İhtiyaç Fazlası Öğretmenler

                                                     DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a)   17/04/2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) 03/08/2016 29790 Tarihli Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik.
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmelik.

                İlimize bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu/sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 
verimli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla çalıştıkları eğitim kurumlarında çeşitli sebeplerle norm kadro 
fazlası durumuna düşenlerin,  ilgi (a),  ( b) ve (c) Yönetmelik Hükümleri gereğince il içinde ve öğretmen ihtiyacı 
bulunan eğitim kurumlarına atamalarının yapılması planlanmaktadır. 
 Buna göre;

1) İlimize bağlı birleştirilmiş eğitim kurumları hariç, okul/kurum müdürleri, görev yaptıkları eğitim 
kurumundaki kadrolu/sözleşmeli öğretmen norm sayısının çalışmasını yaparak, norm fazlası durumunda olan 
öğretmenin tespitini yapacaklardır. Okul/kurumun ihtiyacı bulunmamasına rağmen yer değiştirme talebinde 
bulunmayan öğretmenlerin görev yerleri Müdürlüğümüzce gerek görülmesi halinde isteklerine bakılmaksızın resen 
yapılacaktır.

2) Mevcut çalışma; sadece kurumunda norm fazlası durumunda olan öğretmenlere yönelik yer değiştirme 
çalışması olacaktır. Mebbis Modülünde norm fazlası durumunda olmayan öğretmenlerin kesinlikle bu yöndeki 
talepleri değerlendirilmeyecektir. 

3) Başvuru yapacak öğretmenler öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim 
kurumlarından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan 
eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak, yerleştirmeleri yapılacaktır. Adayların görev yaptıkları ilçe 
içinde ihtiyaç olmasına rağmen farklı ilçelere yaptıkları atama başvuruları değerlendirilmeyecektir. 

4) Adaylar, yer değiştirme başvuruları başlamadan önce (kadrolu öğretmenler için) Mebbis Kişisel 
Sayfalarında gerek kimlik bilgilerini ve gerekse hizmet puanına esas teşkil edecek değişikliğin yapılmasını  ilgili 
kurumlardan talep edeceklerdir. 
      5) Bilişim teknolojisi alanında; "bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği matematik -bilgisayar 
bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri 
bölümü ile bilgi teknolojileri " mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını 
tercih edebileceklerdir.
       6) Adaylar,  alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına başvurularını, ekte sunulan "Başvuru 
Formu" nu doldurarak süresi içinde bağlı bulundukları eğitim kurumlarına; eğitim kurumu ve/veya ilçe milli 
eğitim müdürlüğü de mevcut başvuru formu'nu onaylayarak müdürlüğümüz atama şubesine elden teslim 
edeceklerdir. Ataması yapılan öğretmenin yer değiştirme iptali yapılmayacaktır. Belirtilen tarihten sonra 
gönderilecek başvurulara herhangi bir işlem yapılmayacağı gibi, oluşacak her hangi bir hak kaybında da konu 
hakkında ihmali olanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.  

7) Norm kadro fazlası öğretmenlerin çalışmasında başvurular kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin başvuruları 
birlikte alınarak değerlendirilecektir. Bir eğitim kurumunda öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle 
sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecektir. Yerleştirme işleminde ise öncelikli 
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olarak kadrolu öğretmenin, daha sonra sözleşmeli öğretmenin yerleştirilmesi yapılacaktır.
8) Eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası çalışmasının tespitinde kadrolu öğretmenler için, ilgi (a) 

yönetmeliğin 53. Maddesine göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere 
norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha 
az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenmesi, sözleşmeli öğretmenlerin norm 
fazlası çalışmasında ise, ilgi (b) yönetmeliğin 18. Maddesine göre atamaya esas puan üstünlüğüne göre puanı en az 
olan öğretmen norm fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Ayrıca  kadrolu öğretmenler için hizmet puanlarının 
hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacaktır. 

9) Norm fazlası durumunda olup çeşitli sebeplerden dolayı görevde olmayan (askerde, ücretsiz izin veya 
doğum izni) öğretmenler norm fazlası çalışmasında değerlendirilmeyecektir. Ancak, ikinci dönem eğitim 
öğretimimin başlamasıyla göreve başlayacağını yazılı olarak beyan eden adayların başvuruları alınacaktır.

10) Çalışma takvimi süresi içerisinde bakanlığımızca yapılacak atama veya  yer değiştirme olması halinde 
mevcut çalışma daha sonra yapılmak üzere uygun bir tarihe ertelenecektir. 

11) Norm fazlası öğretmen çalışması Bakanlığımızca 28/10/2021 tarihinde onaylanan kurumunuza ait Norm 
Kadro Tespit Çizelgesi'ne göre işlem yapılacaktır. 

12) Duyuruyla münhal gösterilen eğitim kurumlarına yönelik mevcut başvuru süresi içerisinde, gerek 
bakanlığımız veya müdürlüğümüz tarafından yapılacak değişiklikler olması halinde müdürlüğümüzün resmi 
internet adresinde yayınlanacağından, ilgililerin başvuru süresince takip etmeleri, buna rağmen değişikliğe konu 
olan kurumlara yapılan başvurular  değerlendirilmeyecektir. 

        Bilgilerinizi ve yazımızın duyuru süresi içinde tüm ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulmasını 
önemle rica ederim.

                                                                                                                                Deniz EDİP
                                                                    Vali a.

                                                                                                                                      İl Milli Eğitim Müdürü

Dağıtım:
Gereği: Tüm ilçe Kaym. Merkez Ok. ve Kurm Md.ne

ELER:
1-Başvuru Form'u (2 adet)
2-İhtiyaç Listesi  (Liste duyuru süresi içerisinde siirt.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır)

                                                          ÇALIŞMA TAKVİMİ
Duyuru 29 Kasım -08 Aralık 2021
Başvuru Formlarının Adaylar Tarafından Okul/Kurum Müdürlüklerine Teslim 
Edilmesi

  09-14 Aralık 2021

Başvuru Formlarının Okul/Kurum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Elden Teslim Edilmesi

 
 15-20 Aralık 2021

 Başvuruların Değerlendirilmesi, Atamaların Yapılması ve İlanı  21- 27 Aralık 2021
 İlişik Kesme ve Yeni Göreve Başlama Tarihi   Yarıyıl Tatili İçerisinde


