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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı : B.08.0.PGM.0-07.03.914.03-31338 10/05/2011 
Konu : Korunmaya muhtaç çocukların ataması  
 
 

…… VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 
 
İlgi : a) 02/03/1988 tarihli ve 19742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
25/02/1988 tarihli ve 3413 sayılı Kanun.  

  b) Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 21/03/2011 tarihli ve 
B.02.1.SÇE.0.09.00.03/155.02  1600 sayılı yazısı. 

  c) Millî Eğitim Bakanlığının 02/05/2011 tarihli ve B.08.0.PGM.0-07.03.020- /29407 sayılı Makam 
Onayı.  

 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların 

ilgi (a) Kanun gereğince atamalarının yapılması Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, 
İlgi (b) yazı ile istenilmektedir. 
 İlgi (b) yazı üzerine gerekli çalışmalara başlanılmış ve ilgi (a) Kanun gereğince kontenjan olarak ayrılması 
zorunlu olan kadrolar için atama işlemlerin başlatılması ilgi (c) Makam Onayı ile uygun görülmüştür. 
 Bu nedenle; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından İlinize gönderilen 
listelerde isimleri bulunanların başvuruları alınacaktır. 
  İlinize ilköğretim/ortaokul mezunları için  (  ) adet, lise ve lise dengi okul mezunları için (  ) adet hizmetli 
kontenjanı, (  ) adet öğretmen adayı için kontenjan ayrılmış olup, başvuru, sınav, atama ve diğer iş ve işlemlere ilişkin 
kılavuz ektedir. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülerek göreve başlatılanların bilgileri (EK-1) 
forma işlenecektir. 
 Ayrıca, ekte isim ve yazışma adresleri gönderilen öğretmen adayları için; atanmaya esas bilgi ve 
belgelerin ilgililerden temin edilerek 01/07/2011 tarihine kadar Bakanlığımız Atama Daire Başkanlığına 
gönderilmesi gerekmektedir.                                     
 Valiliğinizin kararname.meb.gov.tr sayfasına gönderilecek olan bu yazımız ekinde yer alan EK-1 form, 
formatı değiştirilmeden doldurulup Excel (.xls)  dosyası olarak, 26/08/2011 çalışma saati bitimine kadar 
pgm_kadro_ik2@meb.gov.tr adresine de gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   
 

 
 

  Necmettin YALÇIN                                                    
  Bakan a. 
  Genel Müdür  
 
 
 
EKLER: 
1- Form (1adet) 
2- Başvuru ve Atama Kılavuz (7 sayfa) 
3-Öğretmen adaylarının listesi (2 sayfa) 
 
 
 
DAĞITIM:  
Valiliklere  
 
İlköğretim mezunları için : (Bayburt, Şırnak illeri hariç) 
Lise mezunları için : (Hakkari, Bayburt, Bartın, Iğdır illeri hariç) 
 
 


