
T.C.
iqi$LERi BAKANLIGI

MERKIj,Z VE TA$R,I TESKiI,ATtNDA qALISTIRII,MAK UZERE 4/B
sOzLr,$MELi PERSoNEL ALTMTNA irigxin cini;lsOzlU) stNAv DUyrJRUsu

657 sayrll Devlet Memurlan Kanununun 4 tincii maddesinin (B) fikraslna gijre
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 s{yrL Bakanlar Kurulu Kararr ile yiirurlUge konulan Stizle$meli
Personcl CaL$trrlmasrna iliqkin Dsaslar ile Ek vc Deliqiklikleri tergevesinde; Bakanhgrmlz
merkez ve tatra teskilatr emrinde istihdam edilmek iizere asagrdaki Ek-l/a vc Ek-1,6 sayrlr
tablolarda aded; ve pozisyon unvanr belirrilen toplam 1.772 adet bol pozisyonlara 2lugI]!0!
Nll3ljloel tarihleri arasrnda yaprlacak giri$(sdzlil) srnavr ile personcl almr yaprlacaktrr.

A) 657 sayrl DMK 4/B maddesiDe gbre alnacak siizle$meli pcrsonelin unv{u ve bof
pozisyortlanDrn drErhml

I) I]AKANI,IK NIERKEZ'TF]IiKiLATI EK-Ua

2) BAKAIILIK TA TESKiI,ATI EK-1/b
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B) BAKANI,IK MERKET, TE$KiLATI iLE TASR.\ TESKiLATINDAKi iL
GRUPI,ARINA GORE BOI,GESEL GiRi$(SOZLU} SINAV YT:Rt,ERiNE AiT TABLO
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SIR{ NO BAELI BULUNAN iLLER
BOLGf,SEL GiRis(sOzLTD

SINAV YERi

1. BOL(;ta ANKARA RAKANLIK MIIRKEZ

2. BOLGtr

ANKARA, ESKi$EHiR, KONYA, AKSARAY,
KIRIKKALI , KAYSL,RI, YOZbAI, NLVSL,HIR.
BOLU, CANKIRI, ZONGULDAK, Bil-ECiK. BARTIN,
KARABC'K, KIRSEHiR

{N}LlR{

3. BdLGE
iSrANBUL. KocAEt.i, TEKiRDAd, yALovA,
SAKARYA, LDIRNI. D[7CF, K IRKLARELI

1. BOLCTI
MANiSA, iZMiR. AFYONKARA}IISAR, MU6LA
I]ALIKESiR, AYDIN, BURSA. DENiZLi, BURDUR.
KUTAHYA. USAK,ISPARTA

IZNIIR

5. BOI,(;E ANTALYA. MERSJN. KiLiS. OSMANiYE. ADANA.
NiCDE, HATAY. KARAMAN. KAI IRAI\4ANMARA$ ANTALYA

6. BOLGr, DiYARBAKIR. VAN. SIRNAK. BATMAN, A6RI,
MARDIN, ICDIR, tJI I LIS, SIIR I. HAI KARI ]!IA RI)I N

?. BOLCD
CAZiANTEP, SANLIURIA, ADIYAMAN,
MALATYA. ELAZIC, TUNCELi. MUS. RiNGOL $ANLIURIA

8. BOL(;E ORDU, qORUM, ]'OKAT, KASTAMONU, SiNOP,
AMASYA. SAMSLN. SiVAS

SAMSLTN

9. BOI-(;E
GiRESUN, RiZE, KARS, ARTViN. ERZINCAN,
TRABZON, BAYBURT, ARDAHAN, GTJMUSHANE.
ERZIIRIM

TRTBZON
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c) sOzLE$IrELi pERSoNELE 6DENr,rcEK [rcRET Ek-3

t]\VAN lIIZltEl \lLl t\(;Llzcf,
Di zril i UCRETI

AVUKAT

i.l10.51
b) I Yrldan l0 Yrla Kldar Olanlar 5.442.83

c) l0 Yridan l5 Yrla Kadar Olanlar 5.565,10

d) I5 Yrlda.20 Yrla Karlar ()lanlar 5.697.18

e) 20 Yrldan fada Olanlar 5.862.1E

MUHENDiS.
thlxRPLANCISI

ARSiV UZMANI

br5 \'rldan l0 \'rla KadarOlanlar
c) l0 Yrldan l5 Yda Kailar Olanlar

d) l5 Y,ldan 20 \',la Kadzr Olanlar

el20 Yrldan l:azla OlaJ&

5.8r2.65

6 076.71

6108.8.1

6.371.86
a) 5 r'ldah M olin ar :]470.68

b) 5 Yrlda. l0 Yrla Kada Olarla 3619,53

c) l0 Yrldan !5 Yrla Kadar Olanlar 3761,89

d) l5 Yrldar 20 Yrla Kad.rOlanlar t9r0.79
e) 20 Y,klan Frla olanla. 4076.9

DESTEK PERSONELi

oi5yrldarrzolanlar 1.254,50

b) 5 Yrldan l0 YrlaKadar Olular t. t0.4.22

.) l0 Ylldan l5 \'rla Kide Olanlar 3.353,61

d) l5 Yrklan 20 Yrla Kadar Olanlar 1.403,91

el20 Y,ldan raTla ol,.lar 1.451.61

BURO PERSONELI

En az onlisans Drczunu olanlar

Digerleri

bl 5 Y,ldan l0 Yrla Ktula. Olanlar

.l l(l Yrld.. l5 Yrl,KdarOlanlar
d) l5 Yrld..20 Yrla Kade Olanlar

e) 20 Y'ldan fazlaOlanlar

1.170.28

:1.619.65

3.762,24-
t.9r0,2r
1.077.0.1

a) 5 )rldan az olanlar t..101.9t

b) 5 Yrldan l0 Y,la Kad.r Olanl.r i.501.73
c) l0 Yrldd l5 YrlaKadarOlale 1.601,09

.tl l5 Y,ldan 20 Y,la Kad, Olanlrr 3.729.45

e)20 Yrldan Fazla Olanl r 3.928.25

CAGRI KARSILAMA PI.JITSONELi

EI az 0nlisans mczunu olanlar

a)5yrldmeolanle 3.,170,00

b) 5 Yrldar l0 Yrla Kadar Olanlar 3.620,00

c) l0 Yrldar I5 Yrla Kadar Olmlar 3.762,04

d) 15 Yrldar 20 Yrla Kadar OlaDlar 3.910,00

ei 20 Yddan FulaOlanlar 4_077,04

DiAerleri

a) J ,rldan az olanlar 1.40.1,00

b) 5 Y'ldan l0 Y'la Kadar Oladar 1.50:1,00

cJ l0 Y'ld.n l5 Yrla Krdar Olanlar 1.603.00

d) 15 Y dan 20 Yrla Kadar Olanlar 3-729.00

el20 Yrldan lazla Olanle 1.928.00

fEKNiSYEN

1.646.57

hl5 Y,ldan l0 Y'la Kadar Ola.lar 1.746.01

ol l0 Yrklan l5 Y,la Kadar Olanla, 3.845.40

d) l5 Yrld 20 Yrla Kadar Olan,ar 1.944.81

e) 20 YrldlD Fula olanlar 1.044.22

TEI'\iKER

:1.384,46

b) 5 Y dan l0 Yrla Kadar Olanle ,1.533.28

c) l0 Y,ldan 15 Yrla Kadar Olanlar .1.682,1I

dl 15 Yrldan ?0 Yrla Kadar olanlar 4.E47,51

c)20 Yrldan ljazla Olaniar 5.0r2,82



UN\'AIi HizMf-t l u,l iNGiLizCE
DilzIYi ucRf,I l

CozuMr,riYici

5 Yrldan taz la

A-B
5_989,4E

C 5.756.13

D 5.626,39

1-\ vil
A{} 5.548.16
(' 5.360,19

L)

I I rtl
AB 5.069.77

C 4.912,58
.1.829.0t

0-l vrl
AB 4.348,30

.1.15 t.t0
D 1.045,05

IIIl,MET YILI iNGiLizcE
Dir7,IYi i,cRETi

PROGRAI\{CI

5 Yrldan fdzla

A,B 5548,36

C 5360, re

D 5131,22

533t,2.2
( 5095.81

t) 50t7,5 t

l-l t'l
AB 4860,24

C 467t,51
D 1566,27

0-l y,l
A-B 4257.33

C r1045,05

L) 1938.87

' Yulaida belirtilen sdzletmeli p.rsooel pozilyonlarma ilirkio brut 0cretlcri 2020 yr[ Temmuz ayrna ainir. Her y'l igio
m€mur marslanna yaprlan zam oranrnda artrt yaprlacaktr.

c) ciRi$ (sozlt ) srNAvrNA BAlivuRU $ARTLART

A-GENEL $ARTLAR
l{57 say,[ Devlet Memurlan Kanununun detigik 48 inci maddesinin (A) bendinde

b€lirtilen niteliklcri tatrmak,
(a) Turkiyc Cumhuriyeti vatandaSr olmak,
(b) Kamu haklannda! mahnrm bulunmamak,
(c) Tti* Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen siireler gegmif olsa bile; kasten

illenen bir suglan dolay, bir yrl ve,a daha fazla siireyle hapis cezasrna ya da affa ugram,t olsa
bile devletin giivenligine kargr suglar, Anayasal dlizene ve bu diizenin isleyitine ka$r suglar,

zimmet, irtikep, rii$vet, hrsEhk, dolandrflcrlk, sahtecilik. giiveni koluye kullanma. hileli iflas,
ihaleye fesat karrstrrm4 edimin ifaslna fesal kafl$trrma sugtan kaynaklanan malvarhgl
deEerlerini aklama veya kagakgrlrk suglanndan mahkom olmamak,

(9) Erkek adaylar igin askerlik durumu bakrmrndan: askerlikle ilgisi bulunmamah
askerlik gaprna gelmemi$ bulunmak veya askerlik tagrna gelmis ise muvazzal askerlik
hizmetini yapmr$ yahut edelenmi$ veya yedek srnlfa gegirilmiS olmak.

(d) 657 sayrl Devlet Memurlafl Kanununun 53 iincii madde hiikiimleri sakll kalmak
kaydr ilc gtirevini dovamh yapmasrna engel olabilecek akrl hastahEr bulunmamak
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2- Giri$(sdzlU) smavrnm yaprldrgr yrhn ocak ayrnrn birinci giinii itibaryla 35 yattnt
doldurmamr$ olmak(o1 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doganlar).

3- OSYM tarafindan 2020 yrhnda yaprlan Kamu Personcl SeQme Srnavr (B) Grubundan:
lisans mezunlan igin KPSSP(3), 6n lisans mezunlarr igin KPSSP(93) ve lise mezunlarr igin
KPSSP(94) puan toronden en az 60(altmrt) ve iizerinde KPSS puanr almrt olmak kaydryla
bEvuruda bulunanlardan, KPSS puan tiirii ve tercih edilen pozisyon unvanr esas alrrunak
suretiyle yaprlacak olan puan srmlamaslna g6re ilan edilen pozisyon sayrslnrn 5 katl adayrn
igerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanl slnavrna ba$vurabilcccktir. Bu ba$vuru sadece bir
ile veya BakanLga yaprlacaktrr. Birden lazla pozisyon unvanrna veya birden fazla ile ya da il
ile birlikle BakanLga yaprlan ba$vurular kabul edilmeyecektir.

s-Kamu kurum ve kurulu$lannda "4/B siizle$meli personel pozisyonlaflnda" tam
zamani olarak g6rev yapmaka iken sdzlesmcsi fcshcdilen adaylarm basvuru tarihi itibaflyla
bir yrllk bcklcmc stiresini tamamlaml$ olmalafl gerekmektedir. (Sdzle$meli Personel
qalstlfllmasrna ilitkin Esaslar'rn Ek-l inci maddesinin dijrdiincii fikmsrnrn (a), (b) ve (o)
bentlerine gdre sdzletmesini tek taraflr fesheden adaylar harig olmak iizere)

B) ORTAK $ARTLAR
Awkat, Ar$iv Uznana M hendis (Eleturik- Elektrcnik, Makine, Bilgisur-ar re Horita),

$ehir Planust, Programct. Tekniker (Bilgisayat, Hurila), Teknityen (Elehtrik- Elektronik)
pozisyonlaindan hcrhangi birine basvuruda bulunacak adaylann a$alrda her pozisyon unvanr
iqin belinilen Ozel $afilara ilave olarak;

(r) Kamu kurum ve kurulullarlnda herhangi bir 4/B stizle$meli pozisyonda
ga|ianlarrn, ba$vuruda bulunmak istedikleri sitzlogmeli pozisyon unvanr ile halen giirev
yaphklafl 4/B siizlesmeli personel pozisyon unvanlnrn aynr olmamasr,

(b) Kamu kurum ve kurulu$lannda hcrhangi bir 4/B sdzle$meli pozisyonda

9ah$makta iken stizle$mesi feshedilen adaylann, fesihten dnce gorev yaptrklarr 48 sdzlesmeli
personel pozisyonuyla aynl unvanll pozisyona batvuruda bulunmalarr halinde, son miiracaat
tarihi itibariyle bir ylllrk bekleme silresini tamamlamrt olmalar gerekmektedir.

q OZBL $ARTLAR

I-AVUKAT:
r-Hukuk Fakiiltelerinden mezun olmak,
FBarodan veya noterden onayl Avukat|k ruhsalrna sahip olmak

2-AR$iV UZMAM
Rilgi ve Belge Ybnetimi. Dokiimanlasyon ve Enformas,von. Artivcilik veya

Kiitiiphanec;lik lisans programrndan ya da program rnda Osmanh Paleografyasr. Ampga, Farsga

derslcrindcn en az birine yer veren lisans bitliimlerindcn mezun olmak veya bunlara denkligi
Yiiksskiigretim Kurulunca kabul edilen yurt igi vcya yun dr$rndaki tiErenim kurumlannda[
birisini bililmi$ olmak.

3-MOHENDiS:
A-Elektrik- Elektronik Miihendisi :

Fakiiltelerinin elektrik, elektronik. elcktrik-olcklronik vela elektronik ve haberlepme
miihcndisligi boliimlerinden mezun olmak vcya bunlara denkliEi Ytiksektigretim Kurumlannca
kabuledilcn yurt i9i veya yurt dr$mdaki 6Erenim kuramlarrndan birisini bitirmiq olmak.

rycli!s-!4&ss!j$i
Fakultelerin Makine Miihendislipi/Makina Muhendisligi, Makine ve imalat

Milhendisligi. Makine ve Malzeme Milhendisligi birl0mlerinin herhangi birinden veya bunlara
dcnkligi Ytiksekttgretim Kurumu taraf,ndan kabul edilen biiliimlerden mezun olmak-

6



C-Bilqisavrr Miihendisi :

Faktiltelerin Bilgisayar Miihendisligi, Kontrol ve Bilgisayar Miihendisligi, Bilgisayar
Bilimleri ve Muhendisligi. Bilgisayar ve Yazrlrm Milhendisligi, Bilitim Sistemleri
Miihendisligi bttliimlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliEi Yiiksekdgretim Kurumu
tarafindan kabul edilen btililmlcrden mezun olmak.

C-Harita Miihendisi :

FakUltelerin Jeodezi !'e Fotogrametri Miihendisligi, Harita Miihendisligi. Ceomatik
Miihendisligi lisans programlannrn herhangi birindon veya bunlara denkligi Yiiksekourctim
Kurumlarmca kabul edilen yun iEi veya yurt dr$rndaki 6Erenim kurumlarrndan birisini bitirmig
olmak.

4-COZL}{LEvicI
s-En az dort yrl siireli yiiksekdgrenim mezunu olmak,
b-C, C+r, C#, Java, Java Script programlama dillerinden cn az;kisini orgiin tigretim

yoluyla alp ba$anh oldugunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini
igerecek gekilde Milli Flgitim Bakanhgrnca onavlanmrq bilgisayar progr:amcrlrgl senifikasrna
sahip olmak,

c-Yabancr Dil Seviye Tespit Srnavrndan rn az (D) dilz(yinde ingilizce YDS belgesine
sahip olmak vela buna denk kabul edilen ve uluslararasr gegerliligi bulunan bir belgeye sahip
olmak.

5.$EHiR PLANCISI
Fakiiltelerin $ehir ve Bdlge Planlama lisans programrndan mezun olmak ve)a bunlam

denkligi Yiiksekdgretim Kurulunca kabul edilen ),urt iti veya )u.t dr$lndaki dgrenim
kurumlarlndan bi.isini bilirmi$ olmak.

6-PROGRAMCI:
a- iki yrlhk yiiksekokulla.rn Bilgisayar Programcrlrgr, Bilgisayar Progmmc,l,gr

(internet). Bilgisayar Programlama. !!ilgisayar Tcknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri
ve Programlama bOliimlerinin herhangi birinden veya bunlara denklili Yiiksekogretim Kurumu
tarafindan kabul edilen bdliimlerden mezun olmak.

E Yabancr Dil Seviye Tcspit Srnavrndan en az (D, dilzeyinde ingilizce YDS belgesine
sahip olmak veya buna denk kabul cdilen ve uluslararasr gegcrlili!i bulunan bir belgeye sahip
olmak.

T.BiJRo PERSONELi
Lisans Mezunlan igin
a- Lisans mezunu olmak.
E Kamu kurum ve kuruluglannda 4/B stizlegmeli personel olamk galgmryor olmak,
c- Kamu kurum ve kurulu$lannda 4ts s6zleimeli personel olamk gahlmakta iken

sozle$menin feshedilmesi dummund4 son mUracaat tarihi itibaflyla bir yrlllk bekleme stlresini
tamamlamrl olmak gerekmektedir.

On Lisons Mezunlarr igin
a- On lisans mezunu olmak,
t> Kamu k1rrum ve kuruluglarrnda 4/B sozlegmeli personel olarak gah;mlyor olmak.
c- Kamu kurum ve kuruluqlarrnda 4/B sdzleqmeli personel olarak gaLsmakta iken

stizlegmenin feshedilmesi durumund4 son miiracaat tarihi iribanyla bir yrllrk b€kleme siiresini
tamamlamrg olmak gerekncktedir.



t.CACRt KAR$ILAMA PERSONELi
Lisans Mezunlarr igin
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluqlarrnda 4r'B sozlegmeli personel olarak galr$mryor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluqlarrnda 4/B stizle$meli personel olarak gatlmakta iken

stizleqmenin feshcdilmesi durumunda. son miiracaat tarihi itibaflyla bir ytlllk bckleme silresini
tamamlamrt olmak gerckmektedir.

On Lisans Mezunlarr igin (Di[er)
a- qaEfl Merkezi H izmetleri kjlijmii harig Un lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kurulu$laflnda 4/B s6zletmeli perconel olarak galr$mlyor olmak,
c- Kamu kurum vc kuruluglarmda 4/B stizlesmeli personel olarak gaL$makta iken

sdzlesmenin fcshedilmesi durumunda. son miiracaat tarihi iribaflyla bir yrlltk bckleme s0resini
tamamlamr$ olmak gerekmekt€dir.

6n Lisans Mezunlarr ifin (Cagrr Karfllama Hizmetteri Birliimii Mezutrlan)
a- iki ),rll'k ),ttksckokullafln Cagn Merkezi tlizmctleri bdltlniinden veya bunlam

denkliEi Yiiksekiigretim Kurumu tanfrndan kabul edilen bdliimlerden mezun olmak.
[}. Kamu kurum ve kuruluSlaflnda 4/B sdzlcAmeli perconel olamk galt$mrlor olmak,
c- Kamu kurum ve kurulu$laflnda 4/B saizl€tmeli personel olarak Tallsmakta iken

sttzle$mcnin feshedilmcsi durumunda, son milracaal tarihi itibanyla bir ylllrk beklcmc siiresini
tamamlaml$ olmak gerekmektedir.

g-TEKNiKER (HARi.IA, BiLGiSAYAR)
a- Harita Teknikerligi i9in; Meslek Yuksek Okullaflnrn Harita. Harita Kadastro, Hariia

ve Maden olqme, Harita Teknikerligi, Harita ve Kadastro 6n lisans biiltlmlerinden herhangi
birinden mezun olmak veya bunlara d€nkligi Yiikscktigreiim Kurulunca kabul cdilcn yurt i9i
veya ),urt drsrndaki dgrenim kurumlanndan birisini bitirmi$ olmak

b-Bilgisayar Teknikerligi igin; Meslek Y ksek Okullarrnrn Bilgisayar Teknolojisi
(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bili$im Sistemlcri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yiinetimi, Bilgisayar Donanrm, Bilgisayar Teknolojileri ve Bili5im
Sislcmleri), Bilgisayar ProgramcrLgr (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama. tlilgisayar Teknolojisi ve Progmmlama). BilgiCuvcnliEi Teknolojisi, Bilgisayar
Destekli Tasanm ve Animasyon, internet ve Ag Tcknolojilcri, Sag|k Bilgi Sistemleri
Teknikerligi vc Web Tasanmr ve Kodlama tin lisans bOliimlerinin herhangi birindcn mezun
olmak vcya bunlara denkligi YiiksekoEretim Kurulunca kabuledilen )urt i9i veya yurt dr$rndaki
oErenim kurumlaflndan birisini bitirmi$ olmak,

rO-TEKNiSYf, N (ELEKTRiK.ELEKTRONiK)
Mesleki vc teknik dgretim veren ortadgretim kurumlafl ile dcnklig; Milli Egitim

BakanhUrnca kabul edilen diler mesleki ve tcknik iJgretim veren onadgrctim kuramlanndan
veya bu okullara deok millga okullann Elekt.ik-Elektronik leknolojisi alanrnrn El€ktrik,
Elektrik- Eleklronik, Eleklrikgilik BOIiimii, Elektrik TesisatgrhEr, Eleltromekarik 'l a$ryrcrlar,

Endiistriyel Elektronih Endiistriyel Otomasyon Teknolojisi(Elektronik), Elektronik, Elektrik-
Elektronik Teknolojisi (Otomas)on Sistemlcri Dah), Bobinaj, BobinajcrLl Otomatik
Kumanda, Asans6r, Radyoculuk, Monitorluk, Telekomiinikasyon, Biiro Makineleri Teknik
Servisi, Elckrik Tesisatlafl ve Pano Monttjrliigu, Elektrikli Ev Alctleri Teknik Servisi. Asansdr
Sistemleri. Endiistrivel Bakrm Onaflm. G6riintii ve Ses Sislemleri. Gilvenlik Sisternleri,
Haberlegme Sistemleri. Yiiksek Cerilim Sistemleridallafln,n herhangi birinden mezun olmak,

I 1-DESTEK PERSONELI ($oliir)
a- Lise mezunu olmak,
b- En az B snrfr siiroc0 belgesine sahip olmak.

8



D) BASVURU $EKLI
l- Adaylar; Bakanlrgrmrzln uww.icislcri.!ro!.1r adresli internet sitcsinde yer alan lisans

mezunlafl iCin "2021 YrL 4/B S6zletmoli Personel Lisans Girit(Stzl0) Srnavr iq Talrp
Formu 'na, dr lisans mezunlafl iQin "2021 YtL 4/B Sttzle$meli Pcrsonel On Lisans CiriS(SOzlii)
Srnavr l9 Talep Formu"na lise mezunlan igin "2021 Ytlt 4/D S0zlegmeli Personel Lise
Cirif(SdzlU) Srnavr il Talep Formu"na KPSS(B) Grubu puan t0rUnden kendisine u,t-gun olanr
segerek.2!29 Ocak 2021 tarihleri aras,nda ilgili srnav du),urusu biiliimiinde yaytmlanacak
olan ba$vuru linki araclllgryla e-Devlet gifresi ile eri!ip elcktronik ortamda miiracaat
edeceklcrdir. Miiracaatlar elektronik orlamda allnacagrndan posta yolu ile ya da bizzal
miiraoaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Ba$vurular e-Devlet gifresi ile yaprlacagmdan, adayl arrn \r*w.turkiv€,gov.tr
hesabrntn bulunmasl zorunludur. Sdz konusu hesabrn kullanrlabilmesi igin. adaylarm e-Devlet
$ifresi almalafl gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet $ifresini igeren zarfr, PTT Merkez
Miidiirluklerinden, Fhsen balvuru ile tlzerinde T.C. Kimlik numarasrnrn bulundugu kimligini
ibraz ederek temin edebileccklerdir.

3- ig Talep Formunu eleklronik ortamda doldurup, ba$vurusunu hatasrz ve cksiksiz bir
tekilde tamamlayan ve bilgilerinin dogruluEundan emin olan adaylafln "Bilgilerimi Kaydet"
butonuna basmalan gerekmekledir. Bu iSlemigergekle$tirmeyen adaylann bafvurulafl sisteme
kaydcdilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardrr. Bilgilerinde oksiklik veya hata olduEunu lark eden adaylar ise 29 Ocak
2021 tarihi saat: l7:30'a kadar bilgilerini yeniden giincelleyip "Bilgilerimi Kaydct" butonuna
basarak ba$lunr i$lemini tamamlamak zorundadrrlar.

4- Giri$(sdzlii) slnavrna lisans ve dn lisans diizcyinde bagvuracak adaylafln mezuniyet
bilgileri Yiiksekttgretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilorinde hat eksikolan
veya Y0ksekiigretim Kurumundan mezuniyct bilgileri gelmeyen adaylafln batvuru formunda
ilgili kutucugu iiaretleyip giincel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup. bu

durumda olan adaylartn onayl diploma tjmegini veya lM4llLiyglg4 adresinden temin
edilen mezuniyet belgelcrini pdf ya da jpeg lomatlnda srnav modiiliine yiiklemeleri
gerekmekedir.

5- Girii(siizlu) srnavrna lise diizeyindc ba$vuEcak adaylafln mezuniyet bilgilerini
manuel olarak girmeleri ve onaylr diploma 0rnegini pdf ya da jpeg lormatrnda mod0le
yiiklemelcri gerekmekted ir-

6- Yurt igindeki vcya yurt dr$rndaki dgretim kurumlanndan mezun olup, ilanda aIanllan
tigrenim durumuoa ili$kin ilgili fakultelere denkligi olan adaylann, iigrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucugu i$aretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpets fbrmalrnda srnav modliltne
yiiklemeleri gerekmekledir.

7- Avukal pozisyonuna ba$vuracak adaylafln barodan veya noterden onayl Avukathk
ruhsatnamesini pdfya dajpeg formatrnda srnav modillihe yiiklemeleri Berekmektedir.

8-Argiv Uzmanr pozisyonuna ba$vuracak adaylardani Bilgi ve Belge Ydnetimi,
Dokiimantasyon ve Enformasyon, Arqivcilik veya Kiitiiphanecilik lisans programrndan
herhangi birinden mezun olmayrp. proSrammda Osmanl Paleografyasr, Arapga Farsga

derslerinden en az birine yer veren lisans bdltimle.inden mezun olan adaylann bunu gtjstcrir
onayl transkript belgelcrini pdfya dajpeg formannda modiilc ytklemeleri gerekmektedir.

9- Programcr ve Cozumleyici pozisyonuna ba$vumcak adaylafln: YDS puan bilgileri
otomatik olamk gelmektedir. Bilgilerinde hala olan adaylafln balvum formuoda ilgili l-utucugu
iSarelleyip giincel bilgilerini manucl olamk girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan
adaylafln YDS belgelcrini pdf ya da jpeg formattnda srnav moditliine ,tklemeleri
gerekmektedir.

l0- Deslek Personeli(Sofdr) pozisyonuna bagvumcak adayla n istenilen siiriicii belgesi

bilgilerini manuel olarak girmeleri ve bel8cyi pdf ya da jpeg formatrnda srnav modtiliine
yiiklemclcri gerekmelded ir.
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ll- Kamu kurum ve kurulutlaflnda 4/B sozlesmeli personel pozisyonlannda tam
zamanh olarak gdrev yapmakta iken kurumlaflnca salzletmesi feshedilen ya da sdzle$mesinitek
taraflr fesheden adaylarrn, bir yrllrk beklcme siiresini doldurduklannl belgeleyebilmeleri igin
gdrev yaptrklarr eski kurum lanndan ahrmrs onaylr Hizmct Belgesini pdf ya da jpeg formannda
s,nav modiiliine yuklemeleri gereknektedir.

l2-Erkek adaylafln askerlik bilgileri Milli Savunma BakanhErndan otomatik olarak
gelmekte olup, bilgile ndc hata olan adaylann ilgili kutucuEu iiaretleyip gilncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdfya dajpeg formatrrda srnav modlilune
yilklemeleri gerekmcktedir.

l3-Adaylafln bagvuru agamasrnda Bakanlgrmrz Personel Cenel Miidiirlugiiniin
http://personel.icisleri.sov.tr intcrnet adresinin "Personol Kimlik Kartf sekmesinin "PersoneI
Kimlik Kartmda Kullanrlacak Fotograf Standartlari bOli.imtnde yer alan iizelliklere uygun
olarak Qektirilmig 600*800 boyullaflnda 300 dpi g6rtlnlii kalitesinde fotografrnr jpg ya dajp€g
formatrnda smav modiiliine yiiklemel€ri gereknektedir.

1+Balvurular tamamlandrktan sonm sislem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30'da
kapahlacagndan belirtilen saatten sonra ig Talep Formunun qrkrsr ahnamayacaktrr. Bu nedenle
adaylafln i9 Talep l'ormunun grktrsrnr l7:30 dan 6nce belirtilen baSvuru tarihleri arasrnda
almalan gerckmektcdir.

l5-Miiracaatlar, elektronlk o.lamdaki ig Talep Formu ile ahnacagrndan bizzat
mi.iracaatlar ile posta, mail. laks yoluyla gdnderilen giril(siizlii) srnav ba$vuru belgeleri kabul
edilmeyeceklir.

l6-Usuliine uygun ve/veya zamantnda yaprlmayan mllracaatlar ile eksik veya hatalr
smav ba'vuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

17-srnava katrlma hakkrnr elde edemeyen ba$vuru sahiplerine hcrhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktrr.

E) ADAYLARA DUYURU $EKLi
Giri$(sdzlil) srnavr ile ilgili duyurular; Bakanhgrmrz !A4d9!ggi:g9!:llI adresli

inlernet sitesi "Du)'lrrulai' bdliimUnde ilan edileccktir. Resmi internet sitesi iizerinden yaprlan

duyurular tebligat hiikmiindedir. ilgili adaylara aynca yazrll bildirimde bulunulmayacak olup,
sdz konusu duyurulann takip edilmemcsi nedeoiyle olugabilecek hak kayrplaflndan adaylann
kendileri sorumlu olacakttr.

[") BAg!.IJRULARIN DECERLENDiRiLMESi
Milracaallar lamamlandrkan sonra.

a- Bakanllk merkez tegkilannda ilan edil€n pozisyonlafl lercih eden adaylafln
Bakanhk Srnav Komisyonunca, taqra te$kilatrnda ilan edilen pozisyonlafl tercih eden adaylann
tercih eftikleri il Valiliklerince olu$turulan il Srnav Komisyonlannca srnav modiilti iizerinden
adaylarm srnav ilan,nda belirtilen balvuru lartlannr laS,yrp ta$rmadrklafl kontrol edilecel(tia.

Bu nedenle adaylarm ba$vuru yaparken bilgilcrinin ve sisleme ytikledikleri evraklafln
dogrulugundan emin olmalan gerekmektedir.

b- ilgili Srnav Komisyonlartnca ba$vuru Frtlaflnr taglmadrgl anlatrlan adaylarrn
bagvurularr reddedilecek olup, adaylam bagvurularrnrn reddedildipi SMS ve e-posta yoluyla
bildirilecektir. Bu nedenlc adaylann balvuru siirecinde iletilim bilgilerinin dogrulugundan
emin olmalan gerckmekledir. Hata| bilSi nedeniyle oluFbilecek hak kayrplalodan adaylann
kendileri sorumlu olacaktlr.

c- SMS ve e-posta ile balvurusunun reddedildigini tiBrancn aday, itiraz igin en geg iki
gtln iqerisinde(mesai saatleri igerisinde) Bakanhk merkez te$kilatrnda ilan edilen pozisyonlar
igin itlemler Subesi Miidtrl0gii ile, tasra te$kilatrnda ilan edilen pozisyonlar igin tercih ettigi
valilik il Yazr itleri Miidiirliigii ile iletisime gegip, batvurusunuo reddedilmesine nedcn olan
bilgi ve belgeleri elden vcya fax yoluyla iletmek zorundadrr. Ak5i takdirde aday, herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktlr.
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d) ciRi$(sozLfi) srNAv KoNTJLART

l-Avukat pozisyonu i{in; Anayasa Hukuku, Ivledeni Hukuk, idare Ilukuku. idari
Yargrlama Hukuku, Ceza llukuku. Ceza Usul IIukuk!1, Cenel Kiiltiir konrlanndan,

2-Miihendis pozis.vonu iqin;
!-Elektrik- Elektronik Miih€ndisi pozisyoru ifin; Gcncl Kiiltilr, Temel Kavmmlar

ve Olgmc, Elektrik Makineleri, Gii! Elektronigi, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devrcl€r,
Kontrol ve Otomasyon konulanndan,

b-Makinc Miihendisi pozisyonu igin; N,lalzeme, Makine I-lkipmanlan. Statik,
Dinamik. Termo Dinamik, Imalat. Encrji. Konstruksiyon ve Imalat. Makine Teorisi ve
Dinamigi, Mekanik, Otomotiv ve lklimlendirme konulafl ndan.

c- Harita M[hcndisi pozisyoDu ifitr; Cenel Kiiltiir, CoErafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamalan, Harita Projeksiyonlafl, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Muhendislikle
Veri Tabanlafl konulaflndan-

d-Bilgisayar Miihendisi pozisyolu igin; Programlama Dilleri, Web Servislcri,
Yazrlun. Yazrhm Mimarisi, Cenel K0ltiir konularrndan,

3-Coziimlcyici pozisyonu igin; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script),
Nesne tabanll analiz ve lasanm, Veri tabanl, Web Servislcri, Yazllrm test teknikleri ve

metodolojileri hakkrnda Bilgi Sahibi Olmak. Genel Kiiltiir konulaflndan.
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d- Ba$vurusu kahul edilen adaylarrn BakanLk merkez veya tatra le$kilatlnda tercih
ettikleri il ve pozisyon unvanlanna g6re lisans mezunlafl KPSSP(3) puan ttlru,6n lisans
mezunlan KPSSP(93) puan tiiril ve lise mezunlan igin ise KPSSP(94) puan tiirii esas ahnarak
en yiiksek puana sahip adaydan baflanarak puan srralamasrna labi tutulacak olup, sdzlegmeli
boq pozisyonlarrn dalrlmrnr gtislcrir Ek-l/a ve Ek-l/b sayrL tablolara gdre her pozisyon unvant
igin KISS@) Crubu puan tiirlerine gdre ilan edilen pozisyon saytsrnrn 5 kat kadar aday.
giriq(s6zlu) srnavrna katrlmaya hak kazanacaktrr. Stnava kaltlmaya hak kazanan adaylara ait
Bakanltk merkeT ve ta$ra lcakilattna ili$kin il ve unvan bazh listeler ilc giinlii katrhm listeleri
05 Mart 2021 tarihindc Bakanlrtrmrz w\\'\"-.icisleri.qov.tr adresli intemet sitesinde ilan
edilecektir Aynr puan tiirU ve pozisyon i9;n ba$vuran adaylardan en son adaym aldtgl puan ile
aynl puana sahip adaylar da giri{stjzlii) srnavrna kat,lmaya hak kazanaoakttr. Aynr puana sahip
adaylar soyadl sr.alamasrna gijre ilan cdilecektir.

G) CiRi$(SOZLU) SINAV YERI,ERi
Girig(sozlti) srnavrna girmeye hak kazanan adaylara ail giinltl katlltm lisleleri, srnav

yerlcri. srnav larihleri ve ilgili diger bilgiler Bakanlrgrmrz w\{v.icisleri.eov.l. intemel
adresinde ilan edilecektir.

Adaylafln srnav saatinden en az yaflm saat Once slnava girecckleri Bolg€sel Srnav
Komisyonunun bulundugu srnav yerinde h^zr bulunmalafl ve yanla nda onaylr kimlik
belgelerinden (Niifus ciizdanr/T.C Kimlik Kartr. siiriicU belgesi veya gegerlilik siiresi bitmemi$
pasaport) herhangi birini bulundurmalafl gerckmektedir. Sdz konusu belgeleri ibraz edemeyen
adaylar srnava ahnmayacak olup. bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardrr.

Bakanlk ta$ra te$kilatrnda ilan edilen sijz,e$meli pozisyon unvanr igio ba$vuruda
bulunan adaylar il Talep formunda tercih ettikleri il iqin, Ek-2 sayrl tabloda o ilin yer aldrlr
grubun hizasrnda gosterilen btilgesel srna! komis,'onunun bulundugu ilde srnava
kahlacaklardrr.

Bakanlk merkez tetkilatrnda ilan edilen pozis\onlar iqin Bakanlrk Srnav
Komisyonunca. tatra telkilatrnda ilan edilen pozisyonlar igin isE Ek-z sayrL listede gOsterilco
vc 8 ilde olu$turulan Bijlgesel Srnav Komisyonlannca, Bakanh$rmrz $,u,w.icisleri.go!.tr
internet adresindc duyurulacak tarihtc eq zaman| olarak girif(sijzlii) srnavlafl
gergekleltiri lecektir.



4-$ehir Pllnctsr pozisyonu ifin; Genel Kultiir, Cografi Bilgi Sistemi (CBS Temel ilke
ve Teknikleri), CBS YazrLmlafl, Temel Schircilik Kavramla konulanndan,

s-Arliv Uzmanr pozisyonu i9in; Cenel Kiiltiir, SiyasiTarih, Osmanh Paleografyasr ve
Diplomatikasr(Osmanllca Belge Okuma ve Degerlendirme), OsmanL Milesseseleri ve
Kavramlarr. Arsivoilik Terminolojisi konulaflndan,

6-Programcr pozisyonu iqin; Programlama Dilleri. Program Kuttiphancleri. Donanrm.
Yaz,hm, Raporlam& Testler. Genel Kiiltiir konulanndan,

7-Tekniker pozisyonu icini
a-Harita Teknikeri pozisyonu iqini Genel Kult[r, Cofrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamalafl, Koordinat Sistemleri, Haritacrllk Faaliyetleri konularmdan,
b-Bilgisaysr Teknikeri pozisyonu igini Cenel Yetenek, Cenel Ktllttir. Anayasa, iJare

Hukuku, Alatiirk llkeleri ve inkrlap Tarihi.657 sa)rlr Dcvlel Mcmurlarr Kanunu ile lqigleri
Bakanhgrnrn gOrev alan,na g;ren konulardan.

8-Bllro Persoreli pozisyonu igin; Genel Yetenek. Genel Kiillur, Anayasa, idare

Hukukn, Atamrk ilkeleri ve inkrlap Tarihi,657 sayrl llevlet Memurlan Kanunu ile lgi$leri
BakanLgrnrn gdrev alanlna giaen konulardan,

9- Teknisyetr (Elektrik-Elcktronik) pozisyonu i9in; Temel Kavramlar ve Olgme,
Devre Elemanlan, Ciiq Hesabr, Genel Yetenek. Cenel Kiiltiir, Anayasa, idare Hukuku, Atatiirk
ilkcleri ve lnkrlap Tarihi,657 sayrh Devlet Memurlafl Kanunu ile igiqlcri BakanLgrnrn gdrev
alanlna giren konulardan.

l0- CaEfi Karqrlama Pcrsoneli pozisyonu igin; Gcnel Yelenek, Cenel Kiiltiir,
Anayasa. idare Hukuku, Ataturk ilkeleri ve inkrlap Tarihr. 657 sayrlr Dcvlet Memurlafi Kanunu
ilc igigleri BakanLlrnrn gdrev alanrna gircn konulardan,

ll- Destek Personcli($ol[r) pozisyonu igin; CenelYetenek, Genel Killtth, Anayasa,
ldare Hukuku. Atatiirk ilkeleri ve inkrtap Tarihi. 657 sayr| Devlel Momurlar! Kanunu ile
igigleri Bakanhgrnrn gdrev alanrna gi.cn konular ile uygulamah olarak da silru$ teknikleri.
direksiyon kullanrmr ve trafik kurallaflndan olu$ur.

H) ciFi$ (sOzLU) srNAv KoMisYoNU
Bakanlk merkez teskilatrnda Bakanllk Srnav Komisyonu ile tasra teqkilalrnda sekiz(8)

bijlgeye ayfllan vc Ek-2 sa)'rh listede bitlgesel smav yeri olarak belirlilen sekiz (8) il de

Bdlgesel Srnav Komisyonlarr BakanhErmzca giircvlendirilecek bir (l) ba$kan ve ditrt (4)

iiyeden olu$ur.
Bakanlk Merkez te$kilatrnda ilan edilen pozisyonlar ilin balvuruda bulunan adaylar

Bakan|k srnav Komisyonunc4 tatra telkilatrnda ilan edilen pozisyonlar igin baqvuruda
bulunan adaylar ise iq Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulundu[u grubun hizasrnda
gosterilen il Merkezli B6lgesel Srnav Komisyonlannca, girit(stizlii) srnavrna tabi tutulacaktr.

D clRi$(sOzLU) SINAVINTN SEKLi vE usuLU
4/B sdzlelmeli peruonel almr sozlii olamk tek a$amada yaprlrr. Stizlii srnava girmeye

hak kazanan adaylar, ilgili Srnav Komisyonunun her bir uyesi tarafrndan;
a) Srnav konularrna ili$kin bilgidiizeyi(50 puan).

b) Bir konuyu kavrayrp ozetleme, ifade yeteneEi ve muhakeme gtlctl (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davran$laflnm gdreve uygunlugu ( l0 pua!t),

9) Ozgiiveni. ikna kabiliyeti ve i0andncrLg (10 puan),

d) Genel kiiltiiril ve genel yetenegi(10 puan),

e) Bilimsel vc teknolojik geli$mel€re agrkhgl konulaanda (10 puan). olmak tzere 100

tam puan iizcrinden degerlendirilir.
Sdzlii srnava katrlmaya hak kazandrgr halde ilan edilen slnav tadhinde slnava

katrlmayan adaylar, srnava katllma hakkrnr kaybetmit sayrlacaktrr.
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i) GiRi$ (sOzLO srNAv SoNUqLARJNTN DEeERLENDiRILMEsi
Sdzlii slnav 100 tam puan iizerinden dcgerlendirilir ve en az 70 puan alanlar baiafllr

sayrlrr. Sdzlii srnavda, hljr iiyenin vermi$ oldugu puanrn aritmctik ortalamasr ahnarak adaylann
sdzlll srnav puanr tespit edilecektir. Her aday igin verilen sbzlii smav puanr adayrn batan
puanmr oluiturur. BaSafl puanl en,,itksek olan adaydan ballanarak Bakan|k merkez te$kilatt
ve tatra telkilatr ayn olmak iizere sdzle$meli bot pozisyonlann dagrlmrnr gdsterir Ek-l/a ve
Ek-l/b sayrh tablolara gdre her pozisyon unvanr ifin Giriq(SitzlU) Srnavr Kcsin Olmayan Batafl
Puan Lislcsi olu$turulacaktrr. Ba$an puanlafl aynl olan adaylarda KPSS puanl en yuksek olan
adaya iinoclik verilecektir.

Ba$an puan srralamasma gtire olutturulan Kesin Olmayan Giri$(Sozlii) Slnavr Ba$an
Listeleai Bakanllgrmlzca belirlenecek tarihle wwrv.icisleri.lrov-tr internet adresinde ilan
edilecektir.

ilgili Srnav Komisyonlannca; Kesin Olmayan Giri$(SOzlu) Srnavr Bagan Listelerine
itirazlar deEerlendirildikten sonra, BakanLk merkez lc$kilatr ve tatra telkilatr ayn olmak iizere
hcr pozisyon unvanr igin KPSS puan tilrune gtire ayn ayn ilan edilcn pozisyon sayrsr kadar asll
vc cn fazla bir katrna kadar yedck aday belirlenerek. Kesinletmi$ Giri$(Sozlii) Srnavr Ba$an
Lisleleri yine Bakanhgrmrzca belirlenecek tarihte u'w'w.icisleri.qov.lr intemet adresinde ilan
edilecektir.

Giri$(s6zlti) smavrndan en az 70 puan almrt olmak, Kesinlesmil Giril(Sijzlu) Srnav
Sonuqlafloa gdre asrlve yedek aday srralamasrna giremeyen adaylar iQin herhangi bir hak teskil
ctmeyecektir.

J) GiRi$ (sozLir) srNAV SoNUCLARTNA iTiRAz
Bakanlgrmz internet sitesindr ilan edilen Kcsin Olmayan Ciri$(Sijzlt) Srnavr Batafl

Listelerinc itirazlar, listelerin ilan edildigi tarihten itibaren 2 i9 giinii iginde mesai saatleri
igerisinde adaylann srnava girdikleri ilgili Srnav Komisyonlarna bir dilekge ile itirazda
bulunulan hususun belgclendirilmesi tartr ile kabul edilecektir.

ilgili slnav komisyonlan itirazlafl 3 is gonii iginde sonuglandrracaklrr. itiraz sonuqlarma
gore asrl ve yedek adaylardan olutan Kesinle$mi$ Giri$(Sdzlil) Slnavr Balafl Listeleri
BakanLgrmrzca belirlenecek tarihte www.icisleri.sov.tr intemet adresinde ilan edilecektir.

ilgili srnav komisyonlarrnca vcrilen kararlar kesin olup, ilan edilen siire (2 it gunii)
iginde yapllmayan itirazlar i$leme almmayacaktrr.

}O ATAMA VE SOZLE$ME iMZALAMAYA ESAS ISTENiLECEK BELGELER
l-Diploma veya mezuniy€t belgosinin asl veya onayl dmegi,
2-Yurt igindeki veya yurt dl$lndaki dgretim k(rumlaflndan mezun olup, ilanda aranrlan

itgrenim durumuna ili$kin ilgili lakiiltelere denkligi olan adaylartn. dcnklik belgesinin aslr veya
noterden onaylr fotokopisi,

3-Bakanlglmrz Personel Genel Miidiirlilgiin n http: //persotrel.icisled.gov,tr int€met
adr€sinin "Personol Kimlik Kartl' sekmesinin "Personel Kimlik Kartlnda Kullanllacak
Folograf Standartlarf' btiliim0nde yer alan dzelliklere uygun olarak gcktirilmiE 600t800
boyutlannda 300 dpi gdrtintii kalitesinde fotograf(CD onamrnda).

4-Bakanllglmlzln www.icislcri.sov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulmut vc aday laraf,ndan rmzalanmlt, rcsimli lS Talep lormu.

5- 2020 yrh KPSS (B) grubu Srnav Sonug Belgesi.
64.vukathk pozisyonuna ba$vumcak adaylardan: Avukatllk ruhsatnamesinin baro veya

noterden onayh 6megi,
7-Progrmcr veya Ciiziimleyici pozisyonuna bagvuracak adaylardan; YDS (en az D

diizcyinde) veya buna deok kabul edilen ve uluslaramsr gegerlilipi bulunan stnav sonuq

belgesinin ash veya onayl 6megi,
8-Destek Personeli pozisyonuna balvuracak adaylardan; siiriicii bclgesinin aslr veya

onaylr timcgi,
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g-Kamu kurum vc kuruluglannda 4/B siizle$meli persoocl pozisyonlannda tam zamanlr
olarak gdrev yapmakta ikcn kurumlarlnca sdzletmcsi feshedilen ya da sdzletmesini tek tamflr
icsheden adaylann, bir yrlhk beklemc siiresini doldurduklannr belgeleyebilmeleri igin gttrev
yaptrklan eski kurumlaflndan almmrq onayll Hizmet Belgesi,

lGh!!pilpgEg!!l,jgjdg!.gey.!! internel adresinin "Omek Formlar ve Dilekgeler"
sayfasrndan temin odilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Ctirevlileri Etik Stizle$mesi
Formu,

Giri{sdzlu) srnav sonuglan BakanIgrmrz www.icisleri.eov.tr adresli resmi intemet
sitesinde ilan edilerek ilgiliadaylara bildirilccektir. Bu bildirim tebligat hiikmiinde olup, aynca
ilgiliadaylara yazrL bildirimde bulunulmayacaktrr. Bu bildirim tarihinden itibarcn, giri$(sdzlii)
srnavrnl asrl olamk kazanan adaylafln yukanda b€lirtilcn atama b€lgelerini, Bakanlk merkcz
tc$kilatrnda ilan edilen pozisyonlafl tercih eden ad.ylar i{in i$lemler $ub(si Miidurlugune, ta$ra

telkilatrnda ilan edilen pozisyonlan lercih eden adaylar igin iS talcp formunda tercih cttikleri
ilin il yazr igleri miidiirliigune belirtilen siire igerisinde gahsen elden teslim etmeleri
gerek-rnektedir. Posta, kargo veya kurye ile gdnderilecek atama belgcleri dikkate
ahnmayacaktrr.

L) ATAMA l'E S6ZLE$ME iMZALAMA iS }'E iSLEMLERi
Bakanhk merkez tegkilal'nda ilan edilen pozisyonlar igin srnavr kazanan adaylafln

atama i$ ve itlemleri Bakanllglmz Personel Genel Mudurliigiince, sdzle$me imzalama it ve

illeml€ri ise BakanIgrn ilgili birimlerince gcrgeklcgirilecektir.
Bakanhk ta$ra tefkilathda ilan edilen pozisyonlar igin srnavr kazanan adaylann atama

ve sozle$mc imzalama i! ve illemleri ise, adaylann i$ Talep Formunda tcrcih ettikleri Valilik
i I Yazr lileri Miidurluklerince yapllacaktrr.

GeQerli bir mazereti olmadr!r halde atama belgelerini istenilen slire iqerisindc teslim
ctm€yenler ile gcrckli tartlall tasrmadrEr sonradan anla$rlanlar gorcve ba$latrlmayacaktr. Bu
adaylar igin slnav sonuglafl kazanllmrl hak sayrlmayacaktrr.

M) YEDEK ADAYLAR]N ATAIIMASI
SInav sonucunun kesinlettigi ilan ta.ihindcn itibaren bir yrl iginde herhangi bir nedenle

bogalan pozisyonlara, ba$an puan srralamasrna gore belirlenen yedek adaylar araslndan atama
yapllarak sdzle$me imzalanabilecektir.

D DiGER IIUSUSLAR
Gergege aykr.r bcyanda bulunan adaylar ile giri$(sdzlii) smav Sartlaflndan bir veya

birkagrnr tatrmadrg sonmdan anla$rlan adaylar; giri$(stjzlii) stnavlnr kazanmtg olsalar dahi
snavlaa gegersiz sayrlarak atamalafl yapllmayacak. atamasl yaprlmll olanlarm isc atamalan ve

s6zle$meleri iptal edilecektir. Ayflca bu adaylar hakkrnda, 5237 sayth Tttk Caza Kanununun
ilgili hiikiimleri uygulanmak iizore Cumhuriyet Ba$savcrhgma suf duyurusunda bulunulacaktrr.

llan metninde beliftilmeyen diger hususlar hakkrnda ilgili mevzuat hilkiimlerine gdro i$lem
yap,lacaltrr.

PERSONEL GENEL MiJDIIRLiJEi:I
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