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Konu : 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 
Geçici lö.maddesi uyarınca atamaların yapılması hk.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Personel Genel Miidürlüğü’ne

21 Mart 2018 tarihli 7103 sayılı Kanun’un 25. Maddesi ile 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanununa Geçici Madde 16 eklenmiştir. Bu madde; “GEÇİCİ MADDE 16- Bu 
Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yayılan ve fiilen görevde bulunanlar 
kurumların kadroları ve ihtiyaçları söz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüse 
zirâim tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.
Bu maddenin yürürlüse zirâisi tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam 
hakkından yar arlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüse zirâisi tarihten itibaren beş yıl 
içerisinde Bakanlışa başvurmaları halinde ek i  inci maddede yer alan istihdam hakkından 
maddede belirtilen dizer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.JJ Seklindedir.

İlgili madde uyarınca Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetli kadrosunda görev yapan 
kapsamdaki personelden bir kısmı, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle : Atanması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı ile mülakata katılmış ve 
sonucunda geçerli puan alıp atama başvurusunda bulunmuştur. Ancak halen atamaları 
yapılmamıştır. Aynı durumda olan yani bu Kanun değişikliğinden yararlanma hakkı bulunan 
memurların, pek çok Bakanlıkta atamaları yapılmış olmasına rağmen, Milli Eğitim 
Bakanlığında görev yapan personelin atamalarının yapılmaması eşitsizlik yaratmaktadır.

Bu nedenle, ilgili madde kapsamında atanma hakkı bulunan personelin, merkez ve 
taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve 
memur kadrolarına başarı sırası ve dereceleri dikkate alınarak atamalarının yapılması 
gerekmektedir.

İlgili konuya öncelik verilerek gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını umar, gereğini 
bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

FeraVAYTEKIN AYDOGAN 
Genel Başkan
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