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T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 14205263/903.02/12116044 25.11.2015
Konu :İhtiyaç Fazlası Öğretmenlerin Ataması.

……………………KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

…………………..…….MÜDÜRLÜĞÜNE
BİTLİS

İlgi : a) MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına

İlişkin Yönetmelik.
c) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 14/10/2014 tarihli ve 4562273 sayılı yazısı.
d) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 01/10/2014 tarihli ve 4338881 sayılı 2014/22 Numaralı

Genelgesi.

Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ekinde gönderilen ilgi (d) Genelge
doğrultusunda Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında ihtiyaç fazlası olarak görev yapan öğretmenlerin
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53.maddesi gereğince, norm
kadro esasları doğrultusunda görev yeri değişikliği yapılacaktır.

1-İhtiyaç fazlası öğretmenlerin tespitinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme
sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere, ihtiyaç fazlası belirlenecektir.(Bu belirleme işlemi
MEBBİS kadrolu öğretmen modülü üzerinden de kontrol edilerek tespit edilecektir.)

2-İhtiyaç fazlası öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere, başvuruda bulunmayanların görev
yerleri, il içinde Bitlis Valiliği ( İl Milli Eğitim Müdürlüğünce isteklerine bakılmaksızın belirlenecektir.)

3-İhtiyaç fazlası olan öğretmenlerin atamaları hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanı
hesaplanması başvuru tarihinin son günü itibariyle MEBBİS modülünden alınarak işlem yapılacaktır.

4-İhtiyaç Fazlası olan öğretmenler öncelikle görev yapmış oldukları yerleşim yerlerindeki münhal
bulunan okulları, münhal okul bulunmaması halinde İlimizdeki diğer münhal bulunan okulları tercih
edeceklerdir. Bu kurala uymayan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç fazlası öğretmenlere ait dilekçe örneği, norm kadro fazlası öğretmen durum çizelgesi, branşlar
bazında ihtiyaç duyulan okulların listesi ile atama takvimi Müdürlüğümüze ait http://bitlis.meb.gov.tr internet
adresinde yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve İlçeniz/Okulunuz ve Kurumunuzda görev yapan ihtiyaç fazlası öğretmenlere konu
hakkında gerekli duyurunun imza karşılığında yapılması ile başvuruda bulunacaklara ait dilekçelerin belirtilen
takvim doğrultusunda İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilmesi ve herhangi bir olumsuzluğa
meydan verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mehmet Emin KORKMAZ
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü
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6 İlçe Kay.ile
İlgili Okul/Kurum Müd.


