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DİLEKÇE ÖZETİ : 1999 Tarihinde yapılan Devlet Memuriyeti sınavında başarılı
olduklarından bahisle, bugüne kadar herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna
yerleştirilmediklerini, Mayıs 2004 yılında yapılacak olan Devlet Memuriyeti sınavı ile
kazandıkları hakkın kaybolacağını ifade ederek, DMS sınavının geçerlilik süresinin uzatılmasını
istiyorlar.
__________
Komisyon, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın Başkanlığında Devlet Personel
Dairesi Başkanlığı (Daire Başkanı Bekir Korkmaz’ın) temsilcisinin hazır bulunduğu 29.04.2004
tarihli toplantısının son gündem maddesi olan dilekçeleri görüşmüştür.
AÇIKLAMA VE GENEL DEĞERLENDİRME
İlgili Kuruluş temsilcisi tarafından;
-1999 yılında ilk kez Devlet Memurluğuna Atanmaya ilişkin Yönetmelik de değişiklik
yapıldığı ve uygulandığı,
-1999 yılındaki ilk merkezi sınav uygulaması sonucu, yapılacak ilk merkezi
yerleştirmeyi Devlet Personel Başkanlığının yaptığı,
-Merkezi Sınav ve Merkezi Yerleştirme meselesinin ÖSYM tarafından hizmet
gereklerine daha uygun yapılacağı düşünülerek, yönetmelikte değişiklik yapıldığı, bu işin
ÖSYM Başkanlığına devredildiği,
-2002 yılından bu yana ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi sınav ve merkezi
yerleştirmenin yapıldığı,
-Devlet Personel Başkanlığının bu noktadaki katkısının kurumlardan gelen kadro
taleplerini bir araya toplayıp norm birliğini sağladıktan sonra ataması yapılacak kadroları
belirleyip ÖSYM Başkanlığına bildirmek olduğu,
-ÖSYM Başkanlığının yapılmış bulunan sınav sonucu tercih durumuna göre ilgilileri
yerleştirdiği,
-1999 yılında yapılan DMS Sınavının geçerlilik süresinin eski mevzuata göre 2002
yılına kadar yani iki yıl geçerli olduğu (2001 yılının ikinci yarısına kadar geçerli) fakat o
dönemdeki konjonktürün buna müsaade etmediği,

-Bakanlar Kurulu Kararıyla değişiklik yapılarak sürenin uzatıldığı, bu süre uzatımının
Mayıs 2004 ‘e kadar geçerli hale geldiği, dolayısıyla 1999 yılı sınav sonuçlarının Mayısın ilk
haftasından sonra geçerliliğini kaybedeceği,
-2003 yılında A grubu kadrolar için yapılmış bulunan sınav hariç, bütün sınavların
geçersiz sayılacağı(1999 DMS ve 2002 KPS sınavları),
-Yerleştirmelerin yeni sınav sonuçlarına göre yapılacağı,
belirtildi.
Yapılan bu genel açıklamalar sonucu toplantıda hazır bulunan Komisyon üyesi
Milletvekilleri konunun daha anlaşılır hale gelmesi için ilgili kuruluş temsilcilerine bazı sorular
yöneltmişlerdir.
Soruların yoğunlaştığı konular şunlardır:
-Sınavı geçersiz olan kişi sayısı hakkında bilginiz var mı?
-DMS Sınavına ilkokul ve ortaokul mezunları alınacak mı?
-1999 Senesinde sınav yapıldığı zaman yaş itibarı ile memuriyete alınma şartı
niteliklerini taşıyan kişiler bu sınavda bu niteliklerini kaybetmişlerdir.Sınava başvuramama gibi
bir durumları söz konusudur.Bu anlamda bir tespitiniz var mı?
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri tarafından Sayın Milletvekillerinin
sorularına verilen cevaplar;
-1999 Yılında yapılan sınavı kazanan insan sayısı 365 bin civarında olduğu,
-365 bin kişiden bugüne kadar herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yerleştirilen
insan sayısı 90 bin kişi olduğu,
-Şu anda havuzda bekleyen insan sayısının 300 bine yakın olduğu,
-Havuzda bekleyenlerin %80 ‘i Mayıs 2004 tarihinde havuzdan çıkmak zorunda
kalacakları, çünkü sınavın geçerlilik süresinin biteceği,
-Yapılmış bulunan bir sınava ilanihaye bir tarih sınırı koyamayız, sonsuza kadar geçerli
saymak da kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmaz, bunu bir yerde kesmek zorundayız.
-Sınava ilköğretim mezunlarının müracaat edebileceğinin 657 sayılı kanunla hüküm
altına alındığı, ilköğretim mezunlarının yetersiz başvuruda bulunması durumunda ilkokul
mezunlarına avdet edeceği,

KARAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunda 1999 Tarihinde
yapılan Devlet Memuriyeti sınavında başarılı olduklarından bahisle, bugüne kadar herhangi bir
kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilmediklerini, Mayıs 2004 yılında yapılacak olan Devlet
Memuriyeti sınavı ile kazandıkları hakkın kaybolacağını ifade ederek, DMS sınavının geçerlilik
süresinin uzatılmasına ilişkin Ülkühan AKTAŞ ve Sami YAKAR’a ait dilekçelerin görüşmeleri
tamamlanmıştır.
Bu görüşmeler sonucunda Komisyonda,
Yapılmış bulunan bir sınava ilanihaye bir tarih sınırı konamayacağı, sonsuza kadar
geçerli saymanın da kamu hizmetinin gerekleriyle bağdaşmayacağı, bunu bir yerde kesmek
gerektiği yönünde bir fikir oluşmuştur.
İlgili dilekçeler hakkında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 116 ncı maddesi uyarınca Komisyonumuzca başka
bir işlem yapılamayacağına karar verildi.
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