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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği  üzere,  2828  sayılı  Kanununun  ek  1  inci  maddesi  2018  yılında  7103  sayılı  Vergi
Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile değiştirilmiş olup, mezkur Kanunun 7103 sayılı Kanunla değişik ek 1  inci maddesinde "Bu madde
kapsamına  girenlerin  yerleştirilmeleri  ortaöğretim  ve  daha  üst  öğrenim  mezunları  için  kurumların
talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan
ortaöğretim  ve  yükseköğretim  mezunları  için  memur  unvanlı  kadro  ve  pozisyonlara,  diğer  öğrenim
mezunları  için  ise  yardımcı  hizmetler  sınıfında  yer  alan  kadro  ve  pozisyonlara  yılda  üç  defadan  az
olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla  birlikte,  2828  sayılı  Kanun  çerçevesinde  hazırlanarak  yürürlüğe  konulan  "Sosyal
Hizmetler  Kanunu  Kapsamında  Tanınan  İstihdam  Hakkının  Kullanımına  İlişkin  Yönetmelik"  te
yerleştirme  işlemlerinin Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılacağı hüküm
altına alınmıştır.

Diğer  taraftan,  73  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  7  nci  maddesinde  2828  sayılı
Kanunun  ek  1  inci  maddesi  kapsamında  gerçekleştirilecek  yerleştirme  işlemlerinin  Aile  ve  Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu
kurum ile işbirliği halinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere;
(a)  Gerçekleştirilecek  yerleştirme  işlemlerinde  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  yerleştirme

yapılabilecek kadro unvanı ve bu unvana uygun nitelikleri belirlemeleri (hak sahibi bulunması koşulu ile)
mümkün hale gelmiş bulunmaktadır.

(b)  Yine  daha  önce  bir  defa  da  gerçekleştirilen  yerleştirme  işlemleri  o  yıla  isabet  eden
kontenjanların mezkur  Yönetmelik'te  yer  alan  şartlara  göre  üçe  bölünmesi  suretiyle Mayıs,  Eylül  ve
Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez gerçekleştirilecektir.

(c) Bir yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanlar (sayı itibariyle) diğer yerleştirme dönemine
devredilecek ve kamu kurum ve kuruşlarınca o yerleştirme dönemi  için belirlenen kontenjan sayısı ve
önceki  dönemde  boş  kalan  kontenjan  sayısının  toplamı  kadar  yerleştirme  talebinde  bulunulacak  ve
kadroların merkez taşra dağılımı yapılacaktır.

Bu doğrultuda, Eylül yerleştirme dönemi hak sahipleri listesi dikkate alınarak yardımcı hizmetler
sınıfına  atanabilecekler  ve  memur  unvanı  ile  öğrenimle  ihraz  edilecek  unvana  atanabileceklerin
kontenjanı tespit edilmiştir.

Belirlenen  kontenjanlar  Cumhurbaşkanlığı  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığı  Kamu  Personel  Bilgi
Sisteminde  hizmetli  unvanı  ve  diğer  unvanlar  (memur  unvanı  dahil)  için  talep  edilebilecek  kontenjan
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Zeliha SAĞLAM
Bakan a.

Genel Müdür

sayıları şeklinde ayrı ayrı yer alacaktır. Kurumların hizmetli unvanı dışında belirlenen kontenjan sayısı
için unvan belirlemesi mümkündür. Hizmetli unvanı ile kurumca belirlenecek diğer unvanlar için merkez
ve taşra dağılımı yapılabilecektir.

Kurumlarca unvan belirlenmesinde, yerleşebilecek hak sahibinin öğrenimi  itibariyle  ihraz ettiği
kadro unvanları seçilebilecek bunun dışında bir unvan belirlenmesine izin verilmeyecektir.

Yukarıda  yer  verilen  hüküm  ve  açıklamalar  çerçevesinde,  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının
belirlenen  kontenjan  sayıları  Cumhurbaşkanlığı  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığı  Kamu  Personel  Bilgi
Sisteminde  ( )  23  Eylül  2021-08  Ekim  2021  tarihleri  arasındahttps://kamueuygulama.sbb.gov.tr
görülebilecek  olup,  kurumlarca  talep  edilecek  kadro  unvanlarının  sisteme  işlenmesi  ve  bu  unvanların
merkez  ve  taşra  itibariyle  dağılımları  da  aynı  tarihler  arasında  sistem  üzerinden  gerçekleştirilecektir.
Eylül  yerleştirme  döneminde  yerleştirme  yapılmayacak  kurumların  kontenjanları  sistemde
görünmeyecektir. Yerleştirme Sonuçları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personel
Bilgi Sisteminde açıklanacak olup, yerleştirme sonuçları  ile  ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına
herhangi bir yazı veya belge gönderilmeyecektir.

Arz ve rica ederim.
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