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................vALiLiGiNE 


(il MOO Egitim Miidiirliigii) 


ilgi : 2016 YIlt Merkezi Yonetim GeCici ButCe KanunU. 

29571 saYlh 2016 YIll Merkezi Yonetim GeCici ButCe Kanunu'nun i. CETVELi'nin II.KAMU 
GOREVLiLERiNE iL:i~KiN TOPLAM ATAMA SAYISI SINIRLARI ba:>hkh maddesinde; "A~lktan 
veya nakil suretiyle; 78 saYlb Kanun Hukmiinde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fikrasl 
kapsammda ogretim iiyeleri hari~ olmak iizere bo~ ogretim elemam kadrolarma 4.000, 190 sayIh Kanun 
Hiikmiinde J{ararllamenin ek 7 nei maddesinin birinci fikrasl kapsanunda serb est memur kadrolanna 
36.000 olmak iizere, yapdabilecek top lam atama saYlsI smm 40.000 adettir... " hUkmu bulunmakla birlikte, 
aynl Kanunun3. Maddesinin b bendinde "36.000ve 40.000rakamlarl slrastyla 51.000 ve 55.000olarak 
uygulamr." hiikmu getirilmi:>tir. 

Her yIl Bakanhgimiza aynlan kadrolann, ogretmen ihtiyacmm kar:>Ilanmasl iCin kullaruImasma ragmen 
ilkogretim Cag1 nufusundaki hlzh artl:>, yeni okullartn ayilmasl, cah:>an ogretmenlerden emeklilik, gorevden 
cekiIme veya cekilmil' saYllma, kurumlar arasl nakil gibi Ce:>itli sebeplerle gorevden aynlmalar nedeniyle yeni 
ogretmen ihtiyacl olu:>maktadrr. 

2016 yIll Merkezi Yonetim GeCici ButCe Kanunu'nun yukanda arulan hiikfunleri geregince (serbest 
memur kadrolanna 36.000 olmak iizere) belirlenen kontenjan ile Devlet Personel Bal'kan1l~mn bagh oldu~ 
Bakan ile Maliye Bakanmm mUl'terek onerisi He Have verilecek kadrolartn dagIllmmdan Bakanh~mlza aynlan 
kontenjan da dahil tUm kadrolann, Bakanhguruzm ogretmen ihtiyacma yone1ik olarak ogretmen 
atamalarmda kullamlmasl platdanmaktadIr. 

Yukarlda belirtildigi uzere; 2016 yIll GeCici ButCe Kanunu He Bakanbguruza kullanlm izni verilen 
kadrolar, hizmetin geregi olarak oneelikle ogretmen ibtiyacma yonelik atama}arda kullamlaca~ndan, 
kadro smrrhhgl nedeniyle egitim-ogretim hizmetleri Slnlfi d1l'mdaki diger hizmet stmflannda kurumlar arasl 
yer deg~ikligi ve yeniden (istifa sonrasl) atama yoluyla personel atamalarmm yaptlmasl bu a~amada 
miimkiin olamamaktadu. 

Bu nedenle, egitim-ogretim hizmetleri slUtfl dt:>mda kalan personelin, yeniden atarua (istifa sonrasl) ve 
kurumlar arasI naklen atamaya ilil'kin ilinize gelen taleplerin, zaman, insan giicu ve ekQnomik kaynak israfina 
sebep oImamasl iCin, yeni bir duyuru yapllana kadar Bakanhguruza yonlendiriImemesi ve bu dogrultudaki 
taleplerin Valiliginizce cevaplandmlmasl gerekmektedir. 

Aynca; atama yetkisi BakanbgllRlZa ait olan personel barih diger personelden kurumlar araSI yer 
degil'tirmek suretiyle; ba~ka kurumlara atanmak isteyenlerin muvafakat il'lemleri, iliniz personel ihtiyacl 
goz oniinde bulundurulmakkaydtyda Valiliginiztasarrufimdadlr. 

Geregini w bilgilerinizi rica ederim. 
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