2009 YILI İÇİN;
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN İLLERE İSİMLERİ BİLDİRİLEN İLKÖĞRETİM (ORTAOKUL) VE
ORTAÖĞRETİM MEZUNU KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARDAN HİZMETLİ
KADROSUNA ATANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN YAPILACAK İŞ VE
İŞLEMLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Bakanlığımızda her yıl başındaki serbest kadro
sayısının binde biri oranındaki kısmında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
tarafından bakılan ve korunan çocukların istihdamını sağlamaktadır.
Bu nedenle; 2009 Mali Yılı için kontenjan olarak ayrılması zorunlu olan 781 adet kadro, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda potansiyel aday
sayısı ve illerin ihtiyacı da dikkate alınarak illerin Hizmetli kontenjanı belirlenmiş ve atamaya yönelik iş ve
işlemlerinin başlatılması 29/04/2009 tarihli ve 41737 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.
İliniz emrine 10. derece (ortaöğretim) ve 12. derece (ilköğretim-ortaokul) hizmetli kadrosuna
ataması yapılacaklar için ayrılan kontenjan miktarı üst yazıda belirtilmiştir. Sınav 05 Temmuz 2009 Pazar
günü saat 10.00’da çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Başvurular, 16-26 Haziran 2009 tarihleri
arasında kabul edilecek ve buna ilişkin duyuru, 01 Haziran-15 Haziran 2009 tarihleri arasında İlinizce
uygun görülen basın ve yayın organları kanalıyla ve ayrıca il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde herkesin
görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilân edilecektir.
Yapılacak duyuruda; atama yapılacak kadronun unvanı, derecesi, adedi, aranılan özel ve genel
şartlar, başvuru yeri ve tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarih ve süresine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
I.

BAŞVURU ŞARTLARI :
1. Müracaat tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş olmak,
2. İlköğretim (Ortaokul) okulu veya ortaöğretim okulu mezunu olmak,
3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere bildirilen listede
ismi bulunmak,
4. Yazılı sınavın yapılacağı 05/07/2009 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, şartları
aranacaktır.
5. İlköğretim (ortaokul) mezunu olanlar yalnızca kendilerine ayrılan kontenjana, ortaöğretim
mezunu olanlar ise yalnızca ortaöğretim kontenjanına müracaat edebilecektir.

II.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :
1. “Sınav Kurulunun Oluşturulması” bölümünde belirtildiği şekilde sınav kurulu oluşturulacaktır.
2. Başvuru bürosu oluşturularak başvurular kabul edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenecektir.
3. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen
listede ismi bulunanlardan Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde atanmak isteyenlere;
aranılan özel ve genel şartlar ile atama yapılacak kadro unvan, derece ve sayısı, başvuru yeri ve
tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarihi ve saati duyurulacaktır.
4. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olup, aynı puanı alan adayların atamaları; 02/03/1995 tarihli ve
22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10/02/1995 tarih ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan, Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin
Tüzük’de belirtilen 8.Maddeye göre yapılacaktır.
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5. Askerlik görevini ifa etmekte olan adayların, müracaatları kabul edilecek ancak belirtilen gün ve
tarihte (657 Sayılı Kanunun
63’üncü ve 62’nci Maddeleri gözetilerek)
görevine
başlayamayanların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.
6. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olanların listesi sınav tarihinden en geç bir (1) hafta sonra
açıklanacak ve sınav kurulu tarafından oluşturulan başarı listesindeki sıraya göre belirlenen
kontenjan dahilinde atamaları yapılacaktır. Atamalar, İLSİS kayıtlarına zaman geçirilmeden
işlenecek ve (EK-1) listenin onaylı bir örneği (fotokopisi), Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına 31/07/2009 çalışma saati bitimine kadar gönderilecektir.
(Aynı liste, formatı bozulmadan Excel (.xls) dosyası olarak pgm_kadro_ik@meb.gov.tr adresine
de ayrıca gönderilecektir.)
ΙΙΙ. SINAV KURULUNUN OLUŞTURULMASI:
02/03/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunmaya
Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre korunmaya muhtaç
çocukların atanmaları amacıyla yapılacak sınavlar kurumlara bırakılmıştır.
Bakanlığımızda bu görevini, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti
ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel
Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde 2003 yılına kadar yerine getirmiştir. Ancak; söz konusu
Yönetmelik, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu
Hizmetlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” in 29’uncu
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu itibarla; 2005 yılında atanacak olan korunmaya muhtaç çocuklar için yapılacak sınavın nasıl ve
hangi mevzuat hükümlerine göre yapılacağı yönünde tereddüde düşülmüş ve durum Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden sorulmuştur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; tereddüde düşülen hususlarla ilgili
olarak Devlet Personel Başkanlığı ile yazışma yapmış ve ilgili kurumun 07/04/2005 tarihli ve
B.02.1.DPB.0.17/03-1310-5266 sayılı yazısı ile tereddüde düşülen hususlar giderilmiştir.
Bu yazıda; “… önceki uygulamalarda olduğu gibi yürürlükten kaldırılmış olan Yönetmelikteki
usul ve esaslar çerçevesinde kurum amirlerinin onayı ile sınav kurulu teşkil edilebileceği ve bakıma
ve korunmaya muhtaç çocuklar için ayrılan kontenjan kapsamındaki memur kadrolarına
atanacaklarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer hususları belirleyebilmelerinin mümkün
olduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir.
Bu nedenle; yürürlükten kaldırılan Yönetmelik’teki usul ve esaslara göre, Millî Eğitim Müdürü
veya görevlendireceği Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yada Şube Müdürü başkanlığında, sınav
konusunda tecrübe sahibi üyelerden oluşan bir sınav kurulu oluşturulacaktır.
ΙV. SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ:
1. Soru hazırlayacak komisyonu kurmak.
2. Çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak sınavda sorulmak üzere, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp
Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğrafyası, Türk Kültür ve Medeniyetleri, TürkçeKompozisyon, Matematik konularından sınav sorusu hazırlatmak.
3. Yapılacak olan sınavda ilköğretim (Ortaokul) mezunlarına; ilköğretim müfredatına uygun,
sınav sorusu hazırlatmak.
4. Ortaöğretim mezunlarına, ortaöğretim müfredatına uygun, sınav sorusu hazırlatmak.
5. Sınav sonuçları, ilköğretim mezunlarını ayrı, ortaöğretim mezunlarını ayrı olarak
değerlendirmek ve başarı listesini ayrı ayrı düzenlemek ve ilan etmek.
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6. Yapılacak itirazları karara bağlamaktır.
V. ATANMA ESNASINDA İSTENECEK BELGELER:
1. Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)
2. Sabıka kayıt belgesi
3. 3 adet vesikalık fotoğraf
4. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (terhis veya tecil belgesi)
5. Sağlık raporu (son altı ay içersinde alınmış olması gerekir)
6. Mal bildirim beyannamesi
7. İkametgah belgesi
8. T.C.Nüfus Cüzdanının fotokopisi.
VI.DİĞER HUSUSLAR :
1. Atamalar; Sınav kurulu tarafından oluşturulacak başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
Taban puan aranmayacak ve kontenjan dahilinde (Kadro derecesi 10 olan ortaöğretim
kontenjanına ayrılan kadarına, kadro derecesi 12 olan ilköğretim (ortaokul) kontenjanına
ayrılan kadarına, ayrı ayrı ) atamaları gerçekleştirilecektir.
2. Ayrılan kontenjan için yeteri kadar başvuru yapılmaması durumunda, artan kontenjan
Bakanlığımıza bildirilecektir.
3. 27/04/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29’uncu
maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinin 7’nci alt bendi;
“53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.” şeklinde değiştirilmiştir. Genel şartlar aranırken bu
duruma dikkat edilecektir.
4. Yazılı sınavın yapılacağı 05/07/2009 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, şartının
yerine getirilebilmesi için hesaplama şu şekilde yapılacaktır. 2009-29=1980 bulunacaktır. Yani
05/07/1980 tarihi ve sonrasında doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. 04/07/1980
tarihinde doğmuş olan birisi 29 yaşını bitirmiş ve 30’uncu yaştan 1 gün almış olacağından
04/07/1980 tarihi ve öncesinde doğmuş olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadro Daire Başkanlığı(İnsan Kaynakları Şubesi)
Şube Müdürü: 0 (312) 413 14 15
Şef:
0 (312) 413 14 23
Faks:
0 (312) 419 52 51
UYGUNDUR
…./04/2009
CELALETTİN ERANIL
ŞUBE MÜDÜRÜ
(İMZA)
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