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Geııe] ]r4elkeziırrize gelcn bilgilere göre bazı illerdeki projc oktıllarıncla çalışaıi
ii!e]eimizin rle olduğu iiğretmcnlel,in gölev ver]erinin istekLeIi dısınrla değiştirildiği
fu aşl]maktadf.

1.1 \,faü 20].:l tarih r.c 28941 saytlt Resmi Gazctcdc 1,a,ıınılaıaı.ak ),ürürlriğc gilelr 6528
sayılı N{illi Eğitin,ı Tcmcl l(anunu ile Biızl Kaırun ve Kanu1] Hükniiırde Kaı,arnanıeJertle Değişiklik
Yapılrrrasına Dair Kanrınuı,ı 22. naddesi},]e değiştirilen 652 sal-ılı KHK'ırın ]7. ırladdcsinin (9)

ırumala]r tikrası: '(9) 11tt iÇi Ey.l ,,1i,ü L]]ŞDlL]d, !-.|[i rcya 
'abun|ü 

kıı.ıuıı ve kıı.ıılıışlıırlu ı,cl:tı
harkLı ijlkelelIe iŞbi,liği anltLşnıcısı çerçeı,esiııde kıırulan ye uhısal ıe.ya ulusltııarııı 1ı.oJl ) t1] tüttüt

akul |e k]üru llLD,, B.ükan onaü\,ü ile prı,ıle ılkulu ala|Lık 5eÇjlen v belü.li eİnD] llJoünttl \!
p|ogranllLo,ı ı.ür.'gı.ıluncın oJcul fe kurum Ia| ile Bakan onayı,,-lcı tloğrıüdon Baıka lık rcrke. teşkildtlLü
boğknıııı kurunıltıra yapiacak ögret len cıüanıalorı ı,e yönetici ga)reflendirnıeleri Bak:ın
l ul,etınl( 01 yaPı lü r. " hükmünü içclnıektedir.

Bıı 1,asa nıaddcsi" [,ıakaı'ılıkça betirLcn<n 1ro]c okrıllcr]rra dgüğtın<n atanla ve },öDetici
gi]Ie!]eıldirmelerinin bakan tarat'ından ,vapllacağıırr ifide etncktedir. ]]üar brı okullardaki ıııe,.,cut
öğIeımeı erin görevlerindcn alı ırnıasııdiıı ba]rsetme n,ı cktcdiı,, Bukonu ile ilgili ]7.(),1,2015 lırihli
\Iitli Eğiıim Bakanlığı Öğlctılen Atamiı \e Yer Değistirne Yiiİelırre]iğinin ''Atan]alOı] Bakaül
ıalalindan },aprlacak öğrctııenler" başlült 61. maddesi ''.|L]DDğ 6] - il) 652 \u)ll] K.ol].ıı1
]Iiikl rnL]a KLlrarna lenjn 37 nci ]7]0ddesiııin do kuzııncıı .likrdsı kılp:;amında yapıldctık ijgrcfu]en
atanLüL.lrü 0 ilişkiü1 ıl|ul ye e,,ııslar Bohınlıkça Jiizenlınir." dil,tır. Fakat oıı.ıda böl,1. bir
diizenlenle mevcut değildir. Yani projc okullalİlda göIev },apan yönerici ve öğrctmell]ein
görcrlcıinden a]lnlnısı ile i]gili hiçbir _vasa1 ne\.Zuat bullünmanraktadıl, Hıl bör]e olunca bu
kişilcrin hiçbir gcı,ckçc giisteri]İieden görevden alınn]alaı,ı da hukuki değiIdir.

Aç*ladlğınlz neden]erle; hiçbir ),asal da,vanağı bulunma),an söz konusu hukuksrız _r,er.

değiştiı,n]e işleüleriniİ. bir an önce dıııdrırıı]rırası vc mağdul o]iın öğrctmenlelin de
mağdrn,iyctleriniıl gide llnesi hususunda;

Gereğini arz ederinı.
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