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KAyMAKavıı-ıĞıxa
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

iıgi: Milli Eğitim Bakanlığl insan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 12l01l20l5 tarihli ve
412896721903.02128651 8 sayıl ı y a^g.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün kurumlararası nakil ve
açıktan atamakonulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Halil KARAPINAR
, Vali a.

il vıilli Eğitim Müdür yardımcısı

EK:
llgi yazı (l sayfa)

DAĞITIM:
20 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 4157 13661903.021400187

Konu: Kurumlararası nakil ve açıktan atama.

Yönctim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye, / ERZURUM
Elektronik Ağ: lvıvw.erzurummem@meb. gov.tr
e-posta: personelatamü5.a]meb.gov.tr

14l0ll20l5

Ayrıntılı bilgi için: SemaAKKAYMAK (Şet)

Tel: (0 442)234 48 00 Dahili: l06
Faks: (0 442)235 |032

Bu evrak güvenli e]ektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb,gov.tr adresindcn l 48e-b l 46-3797 -9394-9b7a kodu ile tev jt edilebi]ir
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İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 412896721903.021286518 12l0|l20l5
Konu: Kurumlararası nakil ve açıktan atama.

variriĞixn
(Il Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :20l5 Yllı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu.

29217 (Mükerrer) sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun İ- CETvBlİ'nln
II.KAMU GÖREVLİLERİNE İı,işxiN TopLAM ATAMA SAvISI SINIRLARI başlıklı
maddesinde; "Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci
maddesinin birinci fikrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı
kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 36.000 olmak iizere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırr 40.000 adettir..." hükmü bulunmaktadır.

Her yıl Bakanlığınııza ayrılan kadroların, öğretmen ihtiyacının karşılanması için
kullanılmasına rağmen ilköğretiın çağı nüfusundaki hızlı aılış, yeni okulların açılması, çalışan
öğretmenlerden emeklilik, görevden çekilme veya çekilıniş sayılnıa, kurumlar arası nakil gibi çeşitli
sebeplerle görevden ayrılmalar nedeniyle yeni öğretmen ihtiyacı oluşmaktadır.

20l5 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun yukanda anılan hüküıııleri gereğince (serbest
memur kadrolarına 36.000 olmak üzere) be|irlenen kontenjan ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı
olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi ile ilave verilecek kadroların dağılımından
Bakanlığımıza ayrılan kontenjan da dahil tüm kadroların, Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacına
yönelik olarak öğretmen atamalarında kullanılması planlanmaktadır.

Yukarıda beliıtildiği izere;2015 yılı Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza kullanım izni verilen
kadrolar, hizmetin gereği olarak öncelikle öğretmen ihtiyacına yönelik atamalarda
kullanılacağından, kadro sınırlıhğı nedeniyle eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizınet
sınıflarında kurumlar arast yer değişikliği ve yeniden (istifa sonrası) atama yoluyla personel
atamalarının yapılması bu aşamada mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelin, yeniden atama (istifa
sonrası) ve kurumlar arası naklen aiamaya ilişkin İlinize gelen taleplerin, zaman, insan gücü ve
ekonomik kaynak israfına sebep olmaması için, yeni bir duyuru yapılana kadar Bakanlığımıza
yönlendirilmemesi ve bu doğrultudaki taleplerin Va|iliğinizce cevaplandırılması gerekmektedir.

Ayrıca; atama yetkisi Bakanhğımıza ait olan personel hariç, diğer personelden kurumlar
arası yer değiştiımek suretiyle; başka kurumIara atanmak isteyenlerin ınuvafakat işlemleri, İliniz
personel ihtiyacı gözönünde bulundurulmakkaydıyda Valiliğiniztasarrufundadır.

Gereğini ve bilgiIerinizi rica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.

Genel Müdür
DAĞITIM
8ı İl Valiliğine

Atatürk Blv. 06648 Klzılay/ANKARA
Iılektronik Ağ: personel.meb.gov.tr
e-posta: pgm_kadro_ik2@meb. gov.tr

Ayrıntılı bilgi için : (03l2) 4l3 l8 35

Tel: (0 3l2)413 l8 94

Faks: (0 312) 41823 13

Bu evrak güvenli elektronik iıııza iIe imzalaı,ımıştır. http://evraksorgu.ıneb.gov.tr adresinden6eb4-cd45-3dd0-8393-2412 kodu ile teyit edilebilir


