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                   ADAY L AR IN DİK K AT İNE :      
      

Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak hak sahiplerinin kılavuzda yer alan 
açıklamaları ve hak sahiplerinden talep edilen genel ve özel şartları dikkatle okumaları, yalnızca 
şartlarını taşıdıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunmaları bir zorunluluktur. Şartlarını 
taşımadıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunan hak sahiplerinin yerleştirilmeleri/yerleştirilseler 
dahi atanmaları mümkün değildir. Hak sahiplerinin, kendilerinin ve diğer hak sahiplerinin mağdur 
olmaması için bu hususa azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.   
 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler K anununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca 
bir kere yararlanılabilecek olduğundan hak sahiplerinin tercihlerini yaparken bu hususu dikkate 
almaları ve çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir. 
 
Hak sahiplerinin yerleştirilmesi işlemlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen hak sahiplerine ilişkin listeler ve bu listelerde yer alan 
öğrenim düzeyleri dikkate alınacaktır. İlgili Genel Müdürlükçe hak sahibi olarak bildirimi yapılmayan 
kişilerin tercih işlemlerine katılması mümkün bulunmamaktadır. İlgili Genel Müdürlükçe bildirimi 
yapılan kişilerin hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha alt bir öğrenim düzeyinden 
yerleştirme işlemlerine katılmaları veya yerleştirilmeleri de mümkün değildir. Hak sahibi olarak 
bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olan adayların 
Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemeleri halinde güncellemeyi takip 
eden ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde tercih işlemlerine 
katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak sahiplerinin öğrenim düzeylerini güncellemeyerek 
alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde yerleştirilseler dahi atama işlemleri 
gerçekleştirilmez. 
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 1. GE NE L  BİL GİL E R , T E ME L  İL K E  V E  K UR AL L AR  
 
 1.1 K amu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu 

K apsamında Tanınan İstihdam Hakkının K ullanımına İlişkin Y önetmelik” hükümleri uyarınca 
DPB tarafından yerleştirme yapılacaktır. 
 
1.2 Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler K anununun ek 1 inci 
maddesi kapsamında;  

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış, 
b. A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl 

süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya 
devam eden, 

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona 
erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.  

 
Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve A ile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  bu şartları 
taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir. 

 
 1.3 “Sosyal Hizmetler K anunu K apsamında İstihdam Edilecekler İçin 2019 Mayıs-Eylül 

Dönemleri Tercih K ılavuzu” 2828 sayılı Sosyal Hizmetler K anunu ve ilgili diğer mevzuat 
hükümleri uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile 
kontenjanlarını kapsamaktadır. 

 
 1.4 Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil)  yerleştirme 

işlemleri K ura yönetemi ile gerçekleştirilecektir. 
 
 1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için yapılacak yerleştirme işlemlerinde 657 sayılı 

Devlet Memurları K anununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler dikkate alınacaktır. 
 
 1.6. Bu kılavuzda gerekli yerlerde hak sahiplerini belirtmek üzere “aday/adaylar” ibaresi 

kullanılacaktır. 
 
 2.  T E R CİHL E R İN Y APIL MASI  İÇİN GE NE L  BİL GİL E R   
 

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara hak sahiplerince e-Devlet K apısı kullanılarak 
www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte 
bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet K apısı’ na giriş şifrelerine sahip olmaları 
gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek 
bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. e-
Devlet K apısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait 
şifreyi almaları gerekmektedir.  
T ercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet K apısı üzerinden gönderilebileceği 
son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan 
mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (21 E kim 2019)  itibariyle 
mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları 



 

yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri 
için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.  
 

 3. T E R CİHL E R İN Y APIL MASI İL E  İL GİL İ İŞL E ML E R 
 
 3.1. Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 10-21 E kim 2019  

tarihleri arasında  yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri  21 E kim 2019 gecesi, saat 
23:59’da sona erecektir.  

 
 3.2. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları kadro ve pozisyonlarını 

içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans 
mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının,  Tablo-4’te ilkokul, ortaokul ve ilköğretim 
mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.  

 
 3.3. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki 

“Aranan Nitelik K odları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size 
uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.  

 
 Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren  

Tablo-1, 2 ve 3’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda sırasıyla 
ortaöğretim düzeyinden mezun olanlar için “2001”, önlisans düzeyinden mezun olanlar için 
“3001” ve lisans düzeyinden mezun olanlar için 4001” kodları yer almaktadır.   

 Dolayısıyla “2001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da 
taşımak kaydıyla) ortaöğretim düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar, “3001” kodunun yer 
aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) önlisans düzeyinde 
tercih yapabilecek bütün adaylar ve “4001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen 
diğer şartları da taşımak kaydıyla) lisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar tercih 
edebilirler.  

 
  
 
  
 
 
  
  
 
 Bu kodlar dışında karşısında nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun yer 

aldığı (örneğin lisans düzeyi için 4669-İnşaat Mühendisliği gibi) kadro ve pozisyonlara ise 
yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla kadro ve pozisyonun karşısında 
yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte bulunabileceklerdir. (Ö rneğin 
karşısında nitelik kodu olarak “4669-İnşaat Mühendisliği” bulunan bir kadro veya pozisyonu 
lisans düzeyinden mezun adaylar arasından yalnızca inşaat mühendisliği lisans programından 
mezun olan bir aday tercihte bulunabilecektir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunsa dahi başka bir 
programdan mezun bir kişinin bu kadro veya pozisyona tercihte bulunması veya atanması 
mümkün değildir.) 

  

DİK K AT :  
Adayların hak sahibi oldukları öğrenim düzeyinin dışında bir öğrenim düzeyine ait kadro 
veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün değildir. Ö rneğin lisans mezunu bir aday 
yalnızca lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo 3 
te yer alan kadro veya pozisyonlardan tercihte bulunabilir.  
 
 



 

 Ayrıca, hak sahiplerinin bu kılavuzda yer alan “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” 
başlıklı uyarıları mutlaka okumaları ve tercihlerini yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmaları 
gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hak sahiplerinin yerleştirilseler dahi atamaları 
yapılmayacaktır. 

  
 Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki 
diplomalarında yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda 
bulunan adayların hangi programdan tercihte bulunmak istedikleri hususunu Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. 
Adaylarca bu bildirimlerin yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar ilgili Genel 
Müdürlüğe veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine 
yapılması ve tercih edilen program bilgisinin ilgili Genel Müdürlükçe Başkanlığımıza en geç 
yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Belirtilen 
sürede ulaştırılmayan bildirimler dikkate alınmaz. 

 
  
 İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren  

Tablo-4’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda “999-İlkokul”, 
“1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodları birlikte yer almaktadır. 

 
3.4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
bildirilen hak sahipleri listesinde yer alan bütün adaylar için bildirilen öğrenim düzeyi ve mezun 
olunan programlar dikkate alınarak nitelik kodları tanımlanmıştır. 
Bakanlıkça gönderilen listede yer verilen öğretim programı veya alan-dal bilgilerine göre 
kendilerine nitelik kodu tanımlanamayan adayların yerleştirme işlemlerinde tercihte 
bulunabilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu adayların nitelik kodlarının tanımlanmasını 
sağlamak üzere mezuniyet belgeleri/diplomaları ile A ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın 
İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak başvuruların 
yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar ilgili Genel Müdürlüğe veya bu Genel 
Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması ve bilgilerin ilgili Genel 
Müdürlükçe Başkanlığımıza en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar 
ulaştırılmış olması gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz. 
 
 
3.5. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan www.turkiye.gov.tr internet adresine       
e-Devlet şifrenizi girerek 2828 Sosyal Hizmetler Tercih Sistemi kısmına geliniz.  

 
 
 
 
  
  
 E-Devlet şifresini kaybeden ya da unutan adayların yeniden şifre edinmek üzere PTT şubelerine 

başvurmaları gerekmektedir. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye 
verilmemektedir. E -Devlet şifresi daha sonraki tercih işlemlerinde de kullanılacağından 
adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır. 

NOT: “2001- Ortaöğretim K urumlarının herhangi bir alanından mezun olmak” kodunun 
kullanıldığı kadro veya pozisyonları ortaöğretim düzeyinde hak sahibi olan bütün adayların 
tercih etmesi mümkündür. 
 



 

  
  
 

3.6. Tercih alanında öncelikle size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerden adres, telefon 
ve e-posta bilgilerinizde sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Bunların dışında kalan 
bilgilerde ise sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.  

  
 3.7. www.turkiye.gov.tr internet sayfasında ayrıca kayıtlarda yer alan size ait öğrenim düzeyi, 

mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Mezuniyet tarihi 
bilgisi sistemde yer almayan adayların bir sonraki bölümde belirtildiği şekilde mezuniyet 
tarihi bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.  

  
 3.8.  Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek 

sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara 
vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans 
programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu 
değil ise yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kaydedilmeyecektir. T ercihlerinizi 
yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. 

 Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir 
hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Ü zerinde çalışma 
yaptığınız listeyi DPB’ ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için 
girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste DPB’ de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece 
elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 
 

 
   
 DİK K AT : K oşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona 

tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından 
atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve 
diğer adayları mağdur etmemeniz için www.turkiye.gov.tr internet adresinden tercihlerinizi 
onaylamadan önce   tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin 
olunuz.   

  
   
  
 Tercihler sisteme K ılavuzda yer alan “Tercih No”ları ile girilecektir. Sisteme girilen tercihlerin 

geçerli olması tercihlerin kaydedilmesi ve onaylanmasına bağlıdır. Adaylar “T ercih K aydet” 
butonunu kullanarak tercihlerini geçici olarak sisteme kaydedebilirler. Bu şekilde sisteme girilen 
tercihlerde değişiklik yapılması mümkündür. Tercihlerin geçerliliği adayların tercihlerini 
onaylanmasına bağlı olduğundan, bu şekilde geçici olarak kaydedilmiş tercihlerin tercih süresi 
içerisinde onaylanmaması halinde tercihler dikkate alınmayacaktır. Onay “T ercihleri 
Onayla ve Bitir ” butonu ile yapılacaktır. 

 
 Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız  işlemi ekrandaki “T ercihleri Onayla ve 

Bitir”  butonuna basarak sonlandırınız. Tercihlerinizi onayladığınızdan emin olmanız için 
ekranda “T ercihleriniz … … … .. tarihinde başarıyla onaylanmıştır.” ifadesini görmeniz 
gerekir. 



 

 
 Tercihlerini sisteme giren adayların “T ercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile tercihlerini 

onaylamaları halinde bu tercihlerde değişiklik yapılmasına sistem tarafından izin verilmez. Ancak 
tercihlerini yanlışlıkla onaylayan adayların yazılı talepte bulunmaları halinde bir defaya mahsus 
olmak üzere tercih onayları kaldırılır. Bu durumda adayların tercihlerini değiştirmeleri, silmeleri 
veya tercihlerine eklemede bulunmaları mümkündür. Bu şekilde tercih onayları kaldırılan 
adayların da tercihlerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tercihlerini onaylamaları 
zorunludur. T ercih onayı kaldırıldıktan sonra tercihlerini yeniden onaylamayan adayların 
tercihleri dikkate alınmaz. Adayların tercih onaylarının bir defaya mahsus olmak üzere 
kaldırılmasına yönelik talepleri için en geç yerleştirme işlemlerinin son günü (21 E kim 2019)  
saat 16:00’a kadar A ile, Ç alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ç ocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine 
bir dilekçe  başvurmaları ve bu taleplere ilişkin bilgilerin ilgili Genel Müdürülükçe 
Başkanlığımıza en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar ulaştırılmış olması 
gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz.  

 
 Tercihlere ilişkin değişiklik, silme, onay vb. bütün işlemler internet üzerinden yapılacak olup, 

tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen silinmesi vb. talepleri içeren dilekçeler 
Başkanlığımızca kesinlikle işleme alınmayacaktır. T ercih süresi tamamlandıktan sonra 
tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.  

  
 
  

 
  
 
  
 4. K UR A İL E  Y E R L E ŞT İRME NİN Y APIL MASI 
 
 4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, DPB tarafından merkezi olarak Kura 

ile yerleştirme usulüne göre yapılacaktır.  
 
 4.2. Y erleştirme işlemlerinde hak sahipleri, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadrolara veya 

pozisyonlara tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. 
   
 4.3. Y erleştirme işlemlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce bildirilen öğrenim düzeyi ve program, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi 
bilgileri esas alınacaktır. Başkanlığımızca yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak bu bilgilerde 
gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum 
ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyeceklerdir. 

 
 4.4. Y erleştirme yapılırken Devlet Personel Başkanlığınca hak sahibi olarak bildirilen öğrenim 

düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler 
arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde 
söz konusu tercih iptal edilecektir.  

 

 Ö NE ML İ UY AR I: e-Devlet sistemine girişini yaptığınız tercihlerinizi gerekli kontrolleri 
yaparak tercih süresi içerisinde mutlaka onaylayınız. Onay “T ercihleri Onayla ve Bitir ” 
butonu ile yapılacaktır. Onaylanmayan tercihler yerleştirme sırasında dikkate 
alınmayacaktır. 



 

 4.5. K urada ismi çekilen aday kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam 
edilecektir. K ura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam 
edecektir.   

 
 4.6. İlkokul/ortaokul/İlköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri  kadrolara 

yapılacak yerleştirmede 657 sayılı Devlet Memurları K anununun 41 inci maddesine göre 
öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu aday, boş 
tercihleri arasından kadro bulunan en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş 
kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile 
yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile 
yerleştirilecektir. 

 
 4.7. K ura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir. 
 
 4.8. Y erleştirme işlemlerinde ortaöğretim (lise) ve üzeri bir öğrenim düzeyinden mezun olan  hak 

sahiplerinden öğrenim durumları itibariyle unvan ihraz edenler bu unvanlara, herhangi bir unvan 
ihraz etmeyenler ise memur unvanına yerleştirilebileceklerdir. Hak sahiplerinin öğrenim durumu 
itibariyle ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir 
unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzunda ilan edilen kadro 
veya pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için 
tercihte bulunması halinde mümkündür.  
Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen 
unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin 
öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim 
durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.   
   

 4.9. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen 
hak sahipleri listesinde ad, soyad ve diğer bilgileri yer almakla birlikte mezuniyet tarihi ve TC 
K imlik numarası bulunmayan veya TC K imlik numarası yanlış olan adayların tercihte bulunması 
mümkün değildir. Bu durumda olan adayların tercihte bulunabilmeleri için gerekli belgelerle  
başvurmak suretiyle bu bilgilerin eklenmesini/düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu 
ekleme/düzeltme işlemi için adayların yerleştirme işlemlerinin son günü (21 E kim 2019)  saat 
16:00’a kadar gerekli belgelerle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya  bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe 
Müdürlüklerine başvurmaları ve eklemeye/güncellemeye ilişkin bilgilerin ilgili Genel Müdürlükçe 
Başkanlığımıza en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar ulaştırılmış olması 
gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz.  

 
 4.10. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

bildirilen öğrenim düzeyi dışında bir öğrenim düzeyinden tercihte bulunamayacaklardır. Bakanlıkça 
hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun 
durumda olan adayların Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemeleri 
halinde güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme 
döneminde tercih işlemlerine katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak sahiplerinin 
öğrenim düzeylerini güncellemeyerek öğrenim düzeyleri hatalı olan yerleştirme döneminde alt 
öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde yerleştirilseler dahi atama işlemleri 
gerçekleştirilmez. 



 

 
 4.11. Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmayan hak sahipleri bir sonraki 

dönem bildirilecek hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte 
bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme 
döneminde yeniden hak sahipleri listesine dahil edilirler. 

  
 4.12. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde yazılı şartları taşımakla birlikte 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaması 
veya geç başvurması dolayısıyla bu yerleştirme işlemleri için Başkanlığımıza hak sahibi olarak 
bildirimi yapılmayan adaylar tercihte bulunamayacaklardır. 

  
 
5. SONUÇ L AR IN  DUY UR UL MASI 
 
 Y erleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir 
belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını DPB’nin internet sayfasından 
öğrenebileceklerdir. K amu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi DPB e-Uygulama 
2828 Sosyal Hizmetler Sistemi bölümünden yayımlanacaktır. Bir kadro veya pozisyona yerleşen 
adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumlarının/kuruluşlarının Personel 
Genel Müdürlüğüne/Daire Başkanlığına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli 
olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu Genel Müdürlük 
veya Daire Başkanlıklarından öğreneceklerdir.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. K ADR O V E  POZİSY ONL AR A AT ANMA 
 
 DPB tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme 

yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. 
Y erleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri 
süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları 
yapılmayacaktır.  

 
 

Ö NEMLİ UY ARI: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yerleşen adayların atanmak 
üzere bu kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan Personel Genel 
Müdürlüğü veya Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adayların, yerleştirildikleri 
kamu kurumlarının/ kuruluşlarının il veya ilçe merkezinde bulunan birimlerine doğrudan 
atanmak üzere başvurmaları, bu birimlerden atanmak için gerekli belgeleri öğrenmeleri ve 
(kamu kurumunca bu birimlere belge teslimi yapılabileceğinin duyurulması hariç) bu birimlere 
belge teslim etmeleri mümkün değildir. Y ukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve bu 
nedenle zamanında belge teslimi yapamayan adayların atanmaları mümkün değildir. 



 

 7. HAK  İDDİA E DİL E ME Y E CE K  DURUML AR  
 

Hak sahibi olarak bildirilmek bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek 
başına bir hak teşkil etmeyecektir. Y anlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine 
yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. K amu kurum ve 
kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan 
tüm haklarını kaybedeceklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOSY AL  HİZME T L E R  K ANUNU K APSAMINDA İST İHDAM E DİL E CE K L E R  İÇ İN  
2019 MAY IS-E Y L Ü L  DÖ NE ML E R İ T E R CİH L İST E Sİ 

 
(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle 
DPB’ ye gönderilmeyecektir.) 
 
T .C . K imlik Numarası: … … … … … … … …         Mezuniyet T arihi: ..... / ...... /...… . 
                              Gün   Ay     Y ıl 
Adı ve Soyadı: … … … … … … … … … … … … .. 

 
T ercih 
Sıra No T ercih Numarası K adronun veya Pozisyonun Bulunduğu İl  

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   



 

HAK  SAHİPL E RİNİN DİK K AT İNE ! 
 
BAŞV UR U GE NE L  ŞAR T L ARI V E  DİĞ E R  HUSUSL AR  
 
Sosyal Hizmetler 2019/Mayıs-Eylül Dönemleri yerleştirme işlemlerine yapılacak başvurularda 
uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların 
dikkatle okunması son derece önemlidir.  
 
1. BAŞV UR MA GE NE L  ŞART L AR I 
 
İlan edilen kadrolara veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel 
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  
 
a) Türk vatandaşı olmak. 

 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.  
 
c) K amu haklarından mahrum bulunmamak. 

 
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

 
e) K ılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; 
 
Türk Ceza K anununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 
 
K ılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; 
 
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamaları, 
 
K ılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; 
 
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 
 



 

f) 657 sayılı Devlet Memurları K anununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen   
askerlik şartını taşımak. 

 
g) K ılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; 
 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin 
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan 
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) 
 
K ılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; 
 
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli 
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel 
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar 
tarafından karar verilecektir.) 

 
h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
 
2. BAŞV UR MA Ö ZE L  ŞAR T L AR I 
 
Y ukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu K ılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki 
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamı” ile bu bölümde yer alan şartları da 
taşımaları gerekmektedir. Bu nedenle adayların kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu 
bölümde belirtilen şartları da dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan 
adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.  
 
 
2.1. AV UK AT  
 
1136 sayılı Avukatlık K anunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin 
verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının 
kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık 
Ruhsatnamesine yerleştirme işlemlerinin son günü (21 E kim 2019) itibariyle sahip olmaları 
gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık 
stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara 
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı 
vermez. 
 
 
 
 
 
 2.2. E MNİY E T  GE NEL  MÜ DÜ R L Ü Ğ Ü  
 
Emniyet Genel Müdürlüğüne yerleşen adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları 
Y önetmeliğinde yazılı şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların atama 



 

işlemleri yapılmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadroları tercih edecek adayların bu 
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. 
 
2.3.HAZİNE  V E  MAL İY E  BAK ANL IĞ I 
 
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Y ükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Y önetmeliği’nin 
“Çalışma şartı” başlıklı 39’uncu maddesinde; “18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar 
K urulu K ararıyla yürürlüğe konulan K amu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Y apılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Y önetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda 
söz konusu Y önetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara 
atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen 
personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin 
bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında 
izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi 
doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz.” hükmü yer almakta olup, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde 
fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 
 
2.4. MİL L İ SAV UNMA BAK ANL IĞ I, GE NE L K URMAY  BAŞK ANL IĞ I, K AR A 
K UV V E T L E R I K OMUT ANL IĞ I, DE NİZ K UV V E T L E R İ K OMUT ANL IĞ I V E  HAV A  
K UV V E T L E R İ K OMUT ANL IĞ I 
 
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, K ara K uvvetleri K omutanlığı, Deniz 
K uvvetleri K omutanlığı ve Hava  K uvvetleri K omutanlığı kadrolarına atanacakların ilgili 
mevzuat gereği sağlam olmaları, sevk edilecekleri hastaneden TSK  Sağlık Y eteneği Y önetmeliği 
esaslarına göre "Devlet Memur Adayı Olur" kararlı rapor almaları ve yaptırılacak güvenlik 
soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmaması 
gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu nedenle 
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, K ara K uvvetleri K omutanlığı, Deniz 
K uvvetleri K omutanlığı ve Hava  K uvvetleri K omutanlığı kadrolarını tercih edecek adayların bu 
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. 
 
 
 
2.5. PE DAGOJ İK  FOR MASY ON (Ö Ğ RE T ME N) 
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ö ğretmenlik kadrolarını tercih edecek adayların öğretmen yetiştiren 
Fakültelerden mezun olmaları veya Ortaöğretim Alan Ö ğretmenliği Tezsiz Y üksek L isans ya da 
Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini 
başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler 
dahi atamaları yapılmayacaktır. Bu nedenle öğretmen kadrolarını tercih edecek adayların bu 
hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.  
 
 
 
 



 

2.6. T Ü RK İY E  CUMHUR İY E T İ DE V L E T  DE MİR Y OL L ARI İŞL E T ME Sİ GE NE L  
MÜ DÜ R L Ü Ğ Ü  
 
TCDD Genel Müdürlüğü pozisyonlarına atanacak bütün adaylar, TCDD Sağlık ve Psikoteknik 
Y önergesinde yer alan unvanlar için bu Y önergede belirtilen sağlık koşullarını taşımak 
zorundadır. Ayrıca Genel Müdürlük bünyesine yerleştirilen adaylar atandıkları iş yerlerinde 5 yıl 
süre ile görev yapmadan görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.  
 
2.7. T Ü R K İY E  PE T R OL L E R İ ANONİM OR T AK L IĞ I 
TPAO’yu tercih edecek adayların atanmaları için ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini 
gösterir sağlık kurulu raporu almaları zorunludur. Bu nedenle TPAO’yu tercih edecek adaylardan 
atanmadan önce ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerini gösterir sağlık kurulu raporu 
istenecektir. TPAO’yu tercih edecek adayların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları 
gerekmektedir. 
 
3. DİĞ E R  HUSUSL AR  
 
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
 
3.1. Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve 
pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Ö zel Güvenlik Görevlisi K imlik 
K artı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi 
itibariyle (21 E kim 2019) sahip olmaları gerekmektedir.  
 
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim 
koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer genel ve özel niteliklerin 
tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, kadrolara/pozisyonlara ilişkin başvuru 
genel şartları ve bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.    
 
3.3. Adayların tercih edecekleri kadroların veya pozisyonların karşısındaki başvuru şartları 
bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden 
mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.   
Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden mezun adayların tercihte bulunabilecekleri kadro 
veya pozisyonlar öğrenim düzeyleri dikkate alınarak tablolar halinde verilmiştir. Bu tablolarda 
karşısında öğrenim kodu olarak Ortaöğretim mezunları için “2001- Ortaöğretim K urumlarının 
herhangi bir alanından mezun olmak,  Ö nlisans mezunları için 3001-Herhangi bir önlisans 
programından mezun olmak ve L isans mezunları için 4001-Herhangi bir lisans programından 
mezun olmak” kodları yer alan kadro veya pozisyonları ilgili öğrenim düzeyinden mezun bütün 
adaylar tercih edebilirler. Ancak adayların mezun oldukları öğrenim düzeyinin dışında bir 
öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları mümkün değildir. Ö rneğin önlisans düzeyinden mezun 
bir adayın 3001 kodunun bulunduğu kadro ve pozisyonları tercih etmesi mümkün iken 2001 ve 
4001 kodlarının bulunduğu kadro ve pozisyonları tercih etmesi mümkün değildir.  
 
Ayrıca karşısında öğrenime ilişkin nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun 
yer aldığı kadro ve pozisyonlara yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla 
kadro ve pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte 
bulunabileceklerdir. K adro veya pozisyonun karşısında yer alan nitelik kodunu taşımayan  



 

adayların bu kadro veya pozisyonlara tercihte bulunmaları, yerleştirilmeleri veya yerleştirilseler 
dahi atanmaları mümkün değildir. 
 
İlkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyinden mezun bütün adayların tercihte bulunabilecekleri 
kadro veya pozisyonların karşısında öğrenim kodu olarak “999- İlkokul,  1000-Ortaokul ve 1001-
İlköğretim” kodları birlikte yer almaktadır. Bu kadro veya pozisyonları ilkokul, ortaokul ve 
ilköğretim düzeyinden mezun bütün adayların tercih etmeleri mümkündür. 
 
3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına 
ilave olarak sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu 
mesleklerle ilgili sertifika sahibi olmaları şart değildir.   
 
3.5. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda memur olarak görev yapmakta iken 19/02/2014 
tarihinden önce çekilen veya çekilmiş sayılanların bu kılavuzda yer alan kadro veya 
pozisyonlara tercihte bulunmaları mümkündür. Ancak daha önce herhangi bir kamu kurumunda 
memur olarak görev yapmakta iken 19/02/2014 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları 
K anununun 125 inci maddesi gereği memuriyetlerine son verilen kişilerin yerleştirme 
işlemlerinde memur kadrolarına tercihte bulunmaları ve yerleştirilmeleri halinde atanmaları 
mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle bu durumda olan kişilerin kılavuzda yer alması halinde 
memur kadroları dışında kalan statü veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. 
  
2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup, herhangi bir kamu 
kurumunda halen çalışmakta olanlar ile hangi statüde çalışıyor olursa olsun 19/02/2014 
tarihinden sonra görevinden ayrılan, çekilen veya çekilmiş sayılanlar ile 657 sayılı Devlet 
Memurları K anununun 125 inci maddesi gereği görevlerine son verilenlerin ise 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler K anunu kapsamında yeniden yerleştirilmeleri veya yerleştirilseler dahi 
atanmaları mümkün bulunmamaktadır. 
  
 
 
 
 
 
 
3.6. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen 
yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de 
söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır. 
 
 
 
 
3.6. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” 
niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı 
Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.   
 
 

DİK K AT : Bu kılavuzda memur kadroları yalnızca “Memur” unvanı ile sınırlı değildir. 
K ılavuzda yer alan hizmetli unvanı ile 2 sayılı Genel K adro ve Usulü Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı K ararnamesi kapsamında yer alan kurumlara ait teknisyen, tekniker, 
mühendis, sosyolog, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı vb. unvanlarda memur kadroları 
arasında yer almaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları K anununun 125 inci maddesi 
gereği memuriyetlerine son verilen kişilerin bu kurumlara ait kadrolara da tercihte bulunmaları 
ve yerleştirilmeleri halinde atanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan kişilerin 
yalnızca işçi ve K İT’lere ait sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri mümkündür.  
 



 

3.7. Ö ğrenimleri sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak 
belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” 
niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 
 
3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim 
Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması 
gerekmektedir. 
 
3.9. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun 
oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir. 
 
3.10. Y erleştirme işlemleri, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. 
(Ö rneğin; nitelikleri arasında (3017) “Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği 
önlisans programlarının birinden mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili 
programlardan mezun olan adaylar başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri 
unvanıyla mezun olanlar başvuramayacaktır.) 
 
3.11. K ılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte 
olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il 
düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise 
kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir. 
 
3.12. 3795 sayılı K anun gereği “Teknisyen” kadrosuna “mesleki ve teknik öğretim veren 
ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen 
diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara 
denk mülga okullardan mezun olanlar” atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim kurumlarından 
mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

E NGE L L İ HAK  SAHİPL E R İNİN DİK K AT İNE :  
 
2828 sayılı K anun kapsamında hak sahibi olan engelli statüsündeki adayların, tercih ettikleri 
kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel şartları taşımaları halinde tercihleri çerçevesinde 
yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu kişilerin yerleştirildikleri 
kadro/pozisyona atanmaları bu kadro veya pozisyonlarda görev yapabileceklerine dair sağlık 
kurulu raporu almaları halinde mümkündür. Bu şartı sağlayamayan kişilerin atamaları 
yapılmayacaktır. 
 
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları K anununun 53’üncü maddesinde; kurum ve 
kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında engelli 
çalıştırmak zorunda oldukları ve engelliler için sınavların, engelli kontenjanı açığı bulunduğu 
sürece engel grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve 
ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu 
nedenle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler K anunu kapsamında hak sahibi olup, memur olmak isteyen 
engelli vatandaşlarımızın, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı K anunun 53’üncü 
maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda (EK PSS) başarılı olmaları 
halinde bu sınav sonucuna göre Ö SY M Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerine 
katılmaları ve memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır. 


