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ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi

: Şırnak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 25.03.2021 tarihli
ve 137 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile sürekli işçi istihdamında, 17.03.2021 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi
sonucu belirlenen açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek adaylara ilişkin listenin
gönderildiği, başvuru yapan adaylardan; Behiye GÜNGÖR'ün Kumçatı İstanbul Ticaret Odası Şehit Er
Burhan Yalçın Ortaokulu 5 inci sınıfta öğrenimine devam ederken kendi isteği ile okuldan ayrıldığına
ilişkin öğrenim belgesini, Leyla OLUĞ'un ise Kaymakam Teoman Ünüsan İlköğretim Okulu 8 inci
sınıfta öğrenimine devam ederken kendi isteği ile okuldan ayrıldığına ilişkin öğrenim belgesini ibraz
ettikleri, bu haliyle ilgililerin başvurularının kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu
belirtilerek ilgi yazınız ile Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 3 üncü maddesinde;
"Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar." hükmü,
Anılan Kanunun 7 nci maddesinde;
"İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve
zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim
Kurumudur." hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımız resmi internet sitesi pgm.adalet.gov.tr adresinde yayımlanan ilanın "Özel Şartlar"
başlığı ile: "Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1.En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar
müracaat edebilecektir. " şartı yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar ile adayların durumları birlikte değerlendirildiğinde; ilgililerin
mezuniyet şartını taşımadıkları anlaşıldığından, başvurularının kabul edilemeyeceği mütalaa edilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

