T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kılavuzu
2018

Bu Kılavuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılarından Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Uzmanı kadrolarına atanacakları belirlemek üzere yapılacak yeterlik
sınavının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Yeterlik sınavına katılacaklarda aranan şartlar
1.1. Uzmanlık Tezi başarılı kabul edilmiş olmak,
1.2. Bakanlıkta en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olmak (Aylıksız izin ve
toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen süreler hariç).
1.3. Sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları iptal edilecektir.

2. Sınav giriş belgesi, sınavın tarihi, saati ve yeri
2.1. Sınava girme şartlarını taşıyan adayların isim listesi 15 Ocak 2019 tarihinde
www.eydb.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
2.2. Adaylar, 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren onaylı sınav giriş belgelerini Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığından teslim almaları gerekmektedir.
2.3. Sınav için adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
2.4. Sınav, 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanlığı yeterlik sınavı konuları ve soru dağılımı
SINAV KONULARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T.C. Anayasası
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığımızla
ilgili maddeleri
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

11
12
13

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

14

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

SORU DAĞILIMI

20

10

15

15
16
17
18
19
20
21
22
23

5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve
Kapsamına Dair Kanun
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Koruyucu Aile Yönetmeliği
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun
İstanbul Sözleşmesi (Türkçe)
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlemesi Sözleşmesi
(CEDAW)
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik
5378 Sayılı Engelli Hakları Hakkında Kanun
Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak
Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında
Yönetmelik

24

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

25

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaya Yönelik
Kanun
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

26

15

15

15

10

4. Sınavın Uygulanması ve Sınav Kuralları
4.1. Sınav, 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olup adayların en geç saat
09.45’te sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra gelen
adaylar hiçbir koşulda sınava alınmayacaktır.
4.2. Adaylar sınava, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından alacakları sınav giriş belgesi ve
üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, ehliyet
veya pasaport) ile girecektir. Kurum personel kimlik kartları geçerli sayılmayacaktır. Belge
kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik
numarası yer alan geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.3. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme
araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük,
(Almanca, Fransızca, İngilizce) sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap
cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava
girmek isteyen veya sınava giren adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavı iptal edilecektir.
4.4. Sınav süresi 150 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içerisinde, sınavınızı
tamamlasanız dahi salondan çıkılmayacaktır. Herhangi bir nedenle salondan çıkıldığı takdirde
adayların tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecektir.
4.5. Yanlış cevaplar puan hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
4.6. Sınav süresince diğer adaylarla ve sınav görevlileri ile konuşmak, soru sormak, kalem,
silgi, kalem tıraş vb. alış-verişi yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

4.7. Cevap kağıdında yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanılmalıdır. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların
sınavları geçersiz sayılacaktır.
4.8. Adaylar sınava gelirken yanlarında kalem ve silgi getirmeyecektir. Kurşun kalem, silgi ve
kalem tıraş sınav salonunda sınav yapan kurum tarafından hazır bulundurulacaktır.
4.9. Buruşuk, katlanmış ve üzerine gereksiz işaretlemeler yapılmış cevap kağıtları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.10. Cevaplar, cevap kağıdında ilgili alana işaretlenecek, soru kitapçığı üzerinde yapılan
işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.11. Her sorunun tek bir cevabı vardır. Bir soru için birden fazla işaretleme yapıldığında o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4.12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek
ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır;
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç- gereç paylaşımında bulunmak,
c) Cevapları cevap kağıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
d) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp cevap kağıdına
işaretleme yapmak
e) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,
f) Cevap kağıdını ve/ veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
g) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
h) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.
5. Değerlendirme
5.1. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacaktır.
5.2. Başarı puanı hesaplamasında [(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
5.3. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
5.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından
belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru
seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5.5. Değerlendirme sırasında Yeterlik Sınav Komisyonu kararı veya yargı mercileri tarafından
iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soruların puan değerinin
yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

6. Sınav sorularının ve sonuçlarının ilanı
6.1. Sınav soruları ve cevap anahtarı 04-06 Şubat 2019 tarihleri arasında www.eydb.aile.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır.

6.2. Sınav sonuçları Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından ilgililere yazılı olarak
gönderilmeyecektir.
7. İtiraz
7.1. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının
www.eydb.aile.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün
içerisinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulduğu tarihten
itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına dilekçe ile
yapacaktır.
7.2. Sorulara ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlar sınav soruları ve cevap anahtarının
yayımlandığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde incelenerek sonuç itiraz sahibine
bildirilecektir.
7.3. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise geçici sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten
itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde incelenerek sonuç itiraz sahibine bildirilecektir.
7.4. İtirazlar şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik
numarası, imza ve adres olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.5. Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adayların bu konularla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
8. İletişim
8.1. Sınav ile ilgili iletişim ve koordinasyon, aşağıda belirtilen telefon ve faks numaralarından
sağlanacaktır.
Adres:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı, Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Kat: 27
Telefon:
0 312 705 57 00
Faks:
0 312 705 57 57

