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47- KALICI PERSONEL SAĞLANARAK KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ 
PROJESİ 
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KALICI PERSONEL SAĞLANARAK KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ PROJESİ 
 

Proje Adı; Sağlık Personeli ve Öğretmen İstihdamında Sıkıntı Çekilen Mahrumiyet 
Bölgelerindeki (Köy-Belde-Mezra Vb) Okul ve Sağlık Ocaklarının Personel İhtiyacının 
Karşılanması, Köyden Kente Göçün Önlenmesi Projesi 
 
Gerekçe; Genel yerleşim yerleri dışında bulunan Mahrumiyet bölgelerindeki (Köy-Belde-Mezra 
Vb) çocuklarımızın eğitimi ve sağlık imkânlarından faydalanmak istemleri nedenleriyle aileler 
kentlere göçmektedir. 
 
Hâlbuki Anayasamızın "Üçüncü bölüm: Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 
42.maddesi 1.fıkrasındaki; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." 
hükümleri ve “A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56.maddesi 
3.fıkrasındaki; “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 
gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini 
düzenler.”  hükümleri gereğince Devletimizin vatandaşlarımıza sağlık, eğitim ve öğrenim 
hizmeti götürme zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarından 
birisinin öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının giderilmesi olduğu da bir gerçektir. 
  
Bu nedenle sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları 
vb. mücbir sebeplerle öğretmen ve sağlık personeli istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet 
bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb.) Sağlık ocaklarımız 
ve okullarımızın öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 
 
Bu sağlık ocakları ve okullardaki öğretmen ve sağlık personeli açığının kapatılabilmesi için bu 
kurumların cazip hale getirilerek, öğretmen ve sağlık personelinin buralarda çalışmasının 
özendirilmesi, tarım ve hayvancılığımız açısından köy yaşamının devam etmesinin sağlanması ve 
köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente göçünün engellenmesi için köylerimizdeki sağlık 
ve eğitimin desteklenmesi gerekmektedir. 
  
Bu tür sağlık ocakları ve okullarımız genel yerleşim yerleri dışında bulunmakta (köy-belde-mezra 
vb) bu sağlık ocakları ve okullarımıza ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle 
öğretmen ve sağlık personeli istihdamında sıkıntı çekilmektedir. Buna rağmen bu sağlık ocakları 
ve okullarımızda ki öğretmen ve sağlık personelimiz zor şartlar altında görev yapmaktadır. 
  
Bu okullardaki öğretmen ve sağlık personeli eş durumu ya da sağlık özrünü gerekçe göstererek, 
ya da normal 3 yıllık yer değiştirme süreleri dolduğunda genel yerleşim yerlerine tayinlerini 
istemektedir. Dolayısıyla bu tür okullarda ciddi bir öğretmen ve sağlık personeli açığı 
oluşmaktadır. Kısıtlı da olsa ücretli öğretmenlerce giderilmeye çalışılmaktadır. 
  
Bu proje ile hazırlanacak Kanun Teklifi; Sağlık ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; 
ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen ve sağlık personeli istihdamında 
sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-
mezra vb) sağlık ocağı ve okullarımızın cazip hale getirilmesi, öğretmen ve sağlık personelinin 
buralarda çalışmasının özendirilmesi, öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının kesintisiz 5 yıl süre 
ile karşılanmasını sağlayacaktır. 
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Proje Özeti; 
 

Projenin Adı Kalıcı Personel Sağlanarak Köyden Kente Göçün Önlenmesi 
Projesi 

Projenin Süresi Sürekli, 

Projenin Amaçları 
Ve Beklenen 
Sonuçlar 

1-Mahrumiyet Bölgelerindeki (Köy-Belde-Mezra Vb) Çocuklarımızın 
Eğitim İçin Köyden Kente Göçmemesi,  

2-Köylerde Öğretmen Ve Sağlık Personelinin Kalıcı Olarak Daha Kolay 
İstihdam Edilmesi,  

3-Köylerde Sürekli Görev Yapan Öğretmen Ve Sağlık Personelinin 
Teşvik Edilmesi İçin Tazminat Alabilmesi,  

4-Sağlık Sorunlarının Yerinde Çözülmesi, Bebek Ölümlerinin 
Önlenmesi, 

5-Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanması, 

Ortaklar Cumhurbaşkanlığı, TBMM,  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Siyasi Partiler, 

Hedef Gruplar Ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Mahrumiyet Bölgelerindeki (Köy-Belde-Mezra Vb) Çocuklarımız Ve 
Halk, Öğretmen Ve Sağlık Personeli, 

Temel Faaliyetler 1-Cumhurbaşkanlığı Ve TBMM Makamına, Sağlık Bakanlığına, Milli 
Eğitim Bakanlığına, Siyasi Partilere Kanun Teklifi Hazırlanmasının 
Talep Edilmesi İçin Yapılacak Yazışmalar,  

2- Siyasi Partiler Tarafından Kanun Teklifi Hazırlanması, 

3-Projenin Basın Aracılığıyla Kamuoyuna Tanıtılması Faaliyetleri, 

4-Sağlık Personeli Ve Öğretmen İstihdamında Sıkıntı Çekilen 
Mahrumiyet Bölgelerindeki (Köy-Belde-Mezra Vb) Okul Ve Sağlık 
Ocaklarının Personel İhtiyacının Karşılanması, Köyden Kente Göçün 
Önlenmesi İçin İlgili Kanunun Yasalaşarak Atamaların Yapılması, 
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KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNLENMESİ PROJESİ İÇİN TASVİYE NİTELİĞİNDE 
HAZIRLANAN KANUN TEKLİFİ METNİ 

 
GENELGEREKÇE 
 
Anayasamızın "Üçüncü bölüm: Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42.maddesi 
1.fıkrasındaki; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükümleri ve 
“A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56.maddesi 3.fıkrasındaki; “Devlet, 
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde 
gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık 
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.”  hükümleri gereğince 
Devletimizin vatandaşlarımıza sağlık, eğitim ve öğrenim hizmeti götürme zorunluluğu 
bulunmaktadır. 
 
Sağlık hizmetleri, eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülmesinin en önemli şartlarından 
birisinin öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının giderilmesi olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle 
sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb. mücbir 
sebeplerle öğretmen ve sağlık personeli istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki 
genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb.) Sağlık ocaklarımız ve okullarımızın 
öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 
 
Bu sağlık ocakları ve okullardaki öğretmen ve sağlık personeli açığının kapatılabilmesi için bu 
sağlık ocakları ve okulların cazip hale getirilmesi, öğretmen ve sağlık personelinin buralarda 
çalışmasının özendirilmesi tarım ve hayvancılığımız açısından köy yaşamının devam etmesinin 
sağlanması ve köylerimizdeki insanlarımızın köylerden kente göçünün engellenmesi için 
köylerimizdeki sağlık ve eğitimin desteklenmesi gerekmektedir. 
  
Bu tür sağlık ocakları ve okullarımız genel yerleşim yerleri dışında bulunmakta (köy-belde-mezra 
vb) bu sağlık ocakları ve okullarımıza ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle 
öğretmen ve sağlık personeli istihdamında sıkıntı çekilmektedir. Buna rağmen bu sağlık ocakları 
ve okullarımızda ki öğretmen ve sağlık personelimiz zor şartlar altında görev yapmaktadır. 
  
Bu okullardaki öğretmen ve sağlık personeli eş durumu ya da sağlık özrünü gerekçe göstererek, 
ya da normal 3 yıllık yer değiştirme süreleri dolduğunda genel yerleşim yerlerine tayinlerini 
istemektedir. Dolayısıyla bu tür okullarda ciddi bir öğretmen ve sağlık personeli açığı 
oluşmaktadır. Kısıtlı da olsa ücretli öğretmenlerce giderilmeye çalışılmaktadır. 
  
Bu Kanun Teklifi; Sağlık ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim 
şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen ve sağlık personeli istihdamında sıkıntı çekilen 
mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) sağlık 
ocağı ve okullarımızın cazip hale getirilmesi, öğretmen ve sağlık personelinin buralarda 
çalışmasının özendirilmesi, öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının kesintisiz 5 yıl süre ile 
karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.   

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Sağlık ve Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için; ulaşım, güvenlik, iklim şartları 
vb mücbir sebeplerle öğretmen ve sağlık personelinin istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet 
bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) okullarımızın 
öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasını öngörmektedir. 

Böylelikle, 5 yıl süre ile kesintisiz görev alacak ve o okulun, sağlık ocağının bulunduğu yerde 
ikamet edecek öğretmen ve sağlık personeli tarafından öğretmen ve sağlık personeli 
istihdamında sıkıntı çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan 
(köy-belde-mezra vb) okullarımızın, sağlık ocaklarımızın öğretmen ve sağlık personeli ihtiyacı 
karşılanacaktır.  

MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 



OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV) Sayfa 177 
 

652 SAYILI ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE VE 663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE 
BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
 

MADDE 1- (1) 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37'nci maddesine 
aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir.  

(12)  Ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle öğretmen istihdamında sıkıntı çekilen 
mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) 
okulların öğretmen ihtiyacı o ildeki mevcut öğretmenlerden istekli olanlarca karşılanır. İl Milli 
Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan komisyon ile belirlenen okullar için duyuru yapılarak  5 yıl 
süre ile kesintisiz görev alacak ve o okulların bulunduğu yerde ikamet edecek öğretmenler, 
başvurular arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir ve  5 yıl süre ile atamaları yapılır. 
Bu şekilde görevlendirilen öğretmenlere kesintisiz görev yaptığı 5 yılın sonunda en son almış 
olduğu net aylığın 20 katı oranında tazminat ödenir. Soruşturma ve disiplin hükümleri nedeniyle 
görev yeri değişikliği yapılanlar hariç olmak üzere 5 yıldan eksik görev yapanlara bu tazminat 
ödenmez. Bu öğretmenler 5 yılın sonunda istemesi halinde bu görevlerine devam ederler. 5 yılın 
sonunda norm kadro olması halinde istediği okula öncelikle atanır. 5 yıldan önce görevden 
ayrılmak isteyen norm kadro fazlası öğretmen durumuna düşürülerek ilgili yönetmelikçe atanır. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte o okullarda görevli olan öğretmenler 5 yıl süre ile 
kesintisiz görev yapacakları ve o okulun bulunduğu yerde ikamet edeceklerini beyan etmeleri 
halinde o okula 5 yıl süre ile kesintisiz atanmış sayılır. Diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir. 

(2) 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama" başlıklı 42'nci maddesine 
aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir. 

(3)  Ulaşım, güvenlik, iklim şartları vb mücbir sebeplerle sağlık personeli istihdamında sıkıntı 
çekilen mahrumiyet bölgelerindeki genel yerleşim yerleri dışında bulunan (köy-belde-mezra vb) 
okulların sağlık personeli ihtiyacı o ildeki mevcut sağlık personelinden istekli olanlarca karşılanır. 
İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak olan komisyon ile belirlenen sağlık ocakları için duyuru 
yapılarak  5 yıl süre ile kesintisiz görev alacak ve o sağlık ocaklarının bulunduğu yerde ikamet 
edecek sağlık personeli, başvurular arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenir ve  5 yıl 
süre ile atamaları yapılır. Bu şekilde görevlendirilen sağlık personeli kesintisiz görev yaptığı 5 
yılın sonunda en son almış olduğu net aylığın 20 katı oranında tazminat ödenir. Soruşturma ve 
disiplin hükümleri nedeniyle görev yeri değişikliği yapılanlar hariç olmak üzere 5 yıldan eksik 
görev yapanlara bu tazminat ödenmez. Bu sağlık personeli 5 yılın sonunda istemesi halinde bu 
görevlerine devam ederler. 5 yılın sonunda ihtiyaç olması halinde istediği yere öncelikle atanır. 5 
yıldan önce görevden ayrılmak isteyenler ilgili yönetmelikçe atanır. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte o okullarda görevli olan sağlık personeli 5 yıl süre ile kesintisiz görev yapacakları 
ve o sağlık ocağının bulunduğu yerde ikamet edeceklerini beyan etmeleri halinde o Sağlık 
Ocağına 5 yıl süre ile kesintisiz atanmış sayılır. Diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 2 -  (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3-   (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


