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Konu :202 l Yıl 4/b Sözleşnıeli Personel Giriş
(Sözlü Sınav)İçişleri Bakanlığı Der.denet.yrd.lığı Giriş
(Sözlti) Sınavı

DAĞlTlM YF]Ri.ERiNE
ilgi : a) içişteri Bakanlığı Personel Cenel Müdiirlüğünün 2Z.l1.2O2l larihli ve 49586582-902.03/ l7758 saYılı
\
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izlsl.

b) içişleri Bakanlığı Personel Gı_,nc| Miidürliiğiinün Z2.11.202l tarihli ve 495 86582-902.03l17753 SaYtı

iIgl (a) aa kayıt|ı yazı ile Bakan|ığımız mcrkez ve taşra teşkilatı emrine ihdas edilen l24 adet 4/B
Sözleşıneli Personel pozisyonlarına, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan lisans
n]ezunlar| için KPSSP(3), ön Iisans nıezunları için KPSSP(93). sonuçlartna göre giriş(sözlü) sınavı ile
persone| altnn]aslna Bakan onayı ile karar verildiği.
ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Bakanlığımız Genel ldare Hiznretleri Sınıfında boş bulunan t0 adet İçişleri
Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardınıcısı kadrosuna, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmanıış
.,Kaınu İersoneI Seçme Sınavı KPSSP23- prıan ıüründcn 70 ve üzeri o|anlar arasından Giriş(sözlü) sınavı ile
pc;sonel alınııası na 23l| 0/2020 tarihli Bakan Onayı ile karar verildiği bildirilmiştir.
Söz konusu sınavlarta iIgılı itanlar ),azımız ekinde gönderilmiş olup, şartları uygun olan adayların
katılabilmesi için gerekli duyurunuıı vapılnıası hususunda:
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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4/b Sözleşmeli Personel

Giriş(Sözlü) Sınavı

DAĞ1,1lM YEItLERiNE

BakanIığımız merkez ve taşra teşkilatı emrine ihdas edilen l24 adet 4/B Sözleşmeli Personel
pozisyonlarına. 2020 1,ılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan lisans mezunları için
KPSSP(3), ön lisans mezunlarl için KPSSP(93). sonuçlarına göre giriş(sözlü) sınavı ile personel alınmasına
Bakan Onal,ı ile karar verilmiştir.

Söz konusu sınavla ilgili ilan, yazımız ekinde gönderilıniş olup. şartları uygun olan adayların
katılabiImesi için gerekli duyurunrın yapılnıasını rica ederinı

Mehmet Fatih SERDENCEÇTİ
Bakan a.
Personel Genel Müdürü
Ek: i|an (5 sayfa)
Dağıtım:
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MERKEz vE TAşRA ıoşxiı-ırııuA çALışTıRıLıI_ı« üzını, ıın sözı-rşıtrtı-i
PERsoNEL ALIMINA tLtŞKtN GIRlŞ(soZLU) SINAV DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) t'ıkrasına göre 06/06/l978 tarihli
ve 7/ l 5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vüri'ırlüğe konı.ılan Sözleşmeli PersoneI Çalıştırı lmasına İlişkin
Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde: Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam
ediImek üzere aşağıdaki Ek_l ve Ek-2 savı|ı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen loplam l24 adet
boş pozisyona 22-29 Aralık 202l tarih|eri arasında Ankara'da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile sözleşmeli
personel alımı yapı lacaktır.

A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeIi personelin unvan ve boş pozisyonlarının
dağılımı
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Yukarıda belirtilen sözleşmeli |)ersoırel pozisvonlarına ilişkin brüt ücretleri 202l 1'ılı Temnruz
aı,ına aittir. Her 1,ıl için nıenrur ntaaşlıırına l,a|)ılan zanr orınıııdı artış J-apılacaktır.
C) GiRiŞ (SÖZLÜ) SINAVıNA ırAŞ!,URU ŞAttTLARl

A-GENEL ŞARTLAR
1_657 sayılı Devlet Memur|an Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
nitelikleri taşımak.
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncii maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıen işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezasına ya da at}'a uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar. Anavasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. zimmet. irtik6p. rlişvet. hırsızlık.
dolandırıcılık. sahıecilik, giiveni kötiil,e krı|lanma, hileli itlas. ihaleye fesat karıştırma. edimin ifasına fesat
karıştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olınaınak.
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik|e ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelıniş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut enelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kaııununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Söz|ü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günii itibarıyla 35 yaşını doldurnıamış olmak
(0 l/0l / l 986 tarihinden sonra doğan|ar).

ıl) oRTAK ŞARTLAR

l- ÖSYM

ıarafından 2020 yılında yapılan Kamu Persone| Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP(3). ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türiinden en az 60 ve i.izerinde KPSS
puanı almış olmak kaydıyla başr,uruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisvon unvanı
esas alınmak suretiyle yapılacak o|an puan sıralaıııasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en t'azla 4 katı
adayııı içerisinde bulunnıak.
2-Başvurular sadece bir İl'e veya Bakanlığa yapılır. birden f'azla pozisyon unvantna veya birden
t'az|a İl'e ya da Bakant|ğa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
J- Sözleşnıe|i Personel Çalışıırı lmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-| incimaddesinin dördüncü fıkrasının
(a). (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek tarat'lı fesheden adayların başvuruda bıılunmasında herhangi
bir engel bu lunnranraktad ır.
4- Avukat. Mühendis(İnşaaı. Harita, Makine. Bilgisayar, Yazılım. Elektrik-Elekıron ik, Elektronik
Haberleşme. Endüstri). Arşiv Uzınanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog
pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen
özel şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözIeşnıeli pozisyonda ça|ışaniarın, başvuruda
bulunmak istedikleri söz|eşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4iB sözleşmeli personel
pozisyon unvanıntn aynı olmaması.
(b) Kanıu kurum ve kuruluşlarında herlıangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken
sözleşmesi feshedilen adayların. fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı
unvanlı pozisyona başvuruda bulunmalart halinde. son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmaları gerekmektedir.
3/L0

C) ÖZEL

ŞARTLAli
l-AVUKAT:

ı-Hukuk Bölünıünden mezun olınak.
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2_AItsiV U Z\l..\\ | :
Bilgi ve Belge Yönetimi. Dokümantasyon ve Enfbrmasyon, Arşivcilik veya Kiitüphanecilik lisans

programından ya da progranıında Osmanlı Paler,ıgratyası. Arapça. Farsça derslerinden en az birine yer vercn
lisans böliimlerinden mezun olmak.

3-ilıÜHENDiS:
l}ilgisır ır }l ü hend isi:
Fakü|telerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Yazılını Mühendisi:
Fakiiltelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendistiği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ınezı.ııı
o

lı-ııık

}'lıkinc Mühendisi:

Fakiilte|erin Makine Miihendisliği böliinıtinden mezıın olmak.

Elcktrik-

Ele kt rtın ik lll ii hcnd isi:
Fakiiltelerin Elektrik- Elektronik Miihendisliği böliimünden ıneztın olmırk
Ele ktrıııik Halrcr lcsnıe Mühe ndisi:
Fakiiltelerin E!ektronik ve Haber|eşme Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Harita Mühendisi:

Faki.ilıelcrin Hariıa MühendisIiği bölümünden nıezun olmak.
İ

nşaıt Mühenılisi:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Endüstri }l ü hcndisi:
Fakülteterin Endüstri Miihendisliği. Endüstri ve Sistem Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği
Programları, Endüstri Sisıenıleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
{- }tÜr,EItCil\ı- 1,t]ıt CÜMAN ( İ ncilizce):
a-Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebil,atı. İngiliz

Dili ve Karşılaşüırmalı Edebiyat. İngiliz Dili ve
Kiiltiirii. İngiliz Dil Bilimi. İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Terciimanlık. İngilizce, Fransızca

Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribitim (İngilizce). bölümlerinden birisini bitirmiş oImak.
b_ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS betgesine sahip olmak
veya buııa denk kabut edilen ve ulrıslararası geçerliliği bultınan (CPE. CAE. TOEFL İBT ve PTE
AKADEMiK) bir belgeye sahip olmak.
5-

l'SIKOLO(i:

Fakültelerin Psikoloji böliinıünden mezı.ın oImak

4lIo

6_

SOSYAL CALISMACI:

olınak.

a_Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmeıler bölümlerinden birisini bitirmiş
b- Kamu kıırum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

c- Kamu kurunı ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
t'eshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini lamamlamış olnıak
gerekmektedir.

7-cAĞRl KAR§|LAMA PERSONELi:
Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)
ı- Çağrı Merkezi Hizmetleri bö|iimü hariç ön lisans nıezunu olmak.

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
b- Kamu kurunı ve kuruluşlarında 4/B sözleşıneli personel olarak ça|ışmakıa iken sözleşınenin
feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıtlık bekleme süresini tamamlamış
olınak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Merkezi Hizınetleri Bölümü Mezunları)
a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmet|eri bölümünden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Kamıı kurum ve kuruIuşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kıırum ve kuruluşlarında 4/B söz|eşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
f'eshedilmesi durııınunda. son n,ıtiracaat ıarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini taııamlamış olmak
gerekmektedir.

Ç) GİRİŞ(SöZLü) sıxav BAŞVURU ŞEKLi, YERi VE TARiHi
l- Adav|arı giriş(sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariver KapısıKamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (hııps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi
ile elekıronik ortan]da yapacak olup, ayrıca adaylar başvunı tarihleri arasında Bakanlığımız
htıps://ry!g!g!94!"g.,g adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer
alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
2- Başvurular 29 Kasını 202l ıarihinde saat:9:30'da başlayıp, 03 Aralık 202l tarihinde
saaı: | 7:30'da sona erecektir.
3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru vapmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen. kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul
ed ilııeyecektir.
.l- Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların nıezııniyet biIgileri e-Dev|et üzerinden
Yiikseköğretim Kıırumundan otomaıik olarak geInrektedir. Bilgilerinde. hata/eksiklik olan veya
Yükseköğretim Kurunıundan mezuniycı bilgileri gelmeyen adaylar başvurtı güncel bilgilerini manuel
olarak giriş 1,apıp, onaylı diploına örneği veva mezuniyet be|gelerini pdf ya da jpeg tbrmatında sisıeme
yükleyeceklerdir.
5- Yurt içindeki veya yurt dtşındaki öğreıim kurumlarından mezun olup. bu ilanda aranılan öğrenim
duruınuna ilişkin denkliği olan adayların. diploına veva mezuniyet beIgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdl ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmekıedir.
6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otoınatik olarak gelmekıedir.
Askerlik bilgilerinde hata olan adaylartn herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini
güncellettirmeleri. bilgiIeri günceIlendikten sonra da başvuruda buIunmaları gerekmektedir.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zanıanlı olarak
görev vapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi f'eshedilen ya da sözleşmesini ıek taraflı fesheden adayların,
bir yılık bekleme siiresini doldurduklarını be|gelel,ebi|me|eri için görev yaptıkları eski kurumlarından
a|ınmış onaylı hizmet belgesini pdivejpeg tbrmatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.
8- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsaınamesini pdf ya dajpeg tbrmatında sınav modüliine yüklemeleri gerekmektedir.
9- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasvon
5/lo

ve Entbrmasyon. Arşivcilik veya Kütüphanecilik tisans programından herhangi birinden ırıezun o|n'ıayıP,
progranrında Osmanlı Paleografyası. Arapça, Farsça dersterinden en az birine yer veren lisans
Löliim1erinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg tbrmatlnda
nrodüle yüklemeleri gerekmektedir.
l0- Miitercim-Terciiman(İngilizce) ı.ınvanına başvuran adayların YDS bilgisi otomatik olarak
gelmekte olup. uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, ToEFL lBT ve PTE
AKADEMiK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgeleri sisteme
yi,ikleınek zorundadır.

ı_ Kariyer Kapısı-Kamu işe Alını Plattbrmu üzerinde "İşlenıiniz başarıyla gerçekleştirilmiştir... "
ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınnıayacaktır. Bu nedenle adaylar. başvuru
l

işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirIer.
l2- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapı|an
başr,uru sırasıııda; "Başvuruların ız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "BaŞvUru Henüz
Tamaınlanmadı" sürecindeki başvurular "Giincelle" butonu ile güncellenebilecektir.
13- Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu taınamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellenrek
isteyen adaylar ise; "Başvurrılarınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı"
siirecindeki başvurusunu. öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İpta| Et" butonuna basarak "Başvurı"ımu
iptal Et" butonu ite mevcı.ıt başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru
Dı1rumd' sütı.ınunda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ iist köşesinde bulunan "Yeni
Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.
l4- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteıne yüklenmesinden, başvurtıda bıılıınan
adaylar sorunıludur. Bu hususlara riayet etnleyen adaylar herhangİ bir hak talebİnde buIunamayacaktır.
l5_ Adaylar: istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-DevIet üzerinden gelmemesi
halinde. biIgilerini beyan ederek belgelerini pdfya dajpeg formatında yiikleyeceklerdir.
l6- Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru
Bilgileri" ç ıktısını aIabileceklerd ir.
l7- Usulüne uygun ve/veya zamanında vapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
l8- Sınava katılma hakkını elde edenıeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bu lu

D)

n u

lmayacakt ır.

ADAYLARA DUYURU ŞEKLI

Ciriş(sözlü) s|navı ile ilgili duyuru|ar; ihıiyaç duyulması halinde Bakanlığıııız
lrıtps://rvww.ic isleri.gov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünden de yapı labilecektir.
Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu iizerinden yapılan

dul,urular tebligat hüknıiindedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulırıayacaktır.
Adayların. Kariyer Kapısı- Kamu lşe AIım Platformuna başvuru esnasında e- Devlet t'ızerinden
otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli
durumlarda adaylar iIe irtibana dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabi|ecek hak kayıplarından adayların
kendileri sonımlu olacaktır.
E) BAŞVURULARlN DEĞERLENDiRİLMESİ

Müracaatlar tamamIandıktan sonra,
l- 2020 yılı KPSS puan türü ve yukartda belini|en böliimler kapsaınında her il ve pozisyon için
KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan edi|en kadro sayısının en f'azla dört katı içerisine giren adayların
başvuruları ilgili sınav konıisyonunca sistemde yer alan başvuru belgeleri üzerinden kontrol edilecektir. Bu
nedenle adayların başvurı,ı yaparken bilgilerinin ve sisıeme yükledikleri evrak|arın doğruluğundan emin

olmaları gerekmekıedir.
2- Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecek olup, adaylara
başvı-ırularının reddediIdiği SMS ve e-posta yoluyla bild irilecektir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendiIeri sorııınlu olacaktır.
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3_ Başvurusu kabuI edilen adaytarın tercih enikleri il ve pozisyon unvanlarına göre Iisans mezunları
KPSSP(3) puan tiirü, ön tisans mezuııları KPSSP(93) puan tiirü esas alınarak en yüksek pı.ıana sahip
adaydan başlanarak puan sıraIaınasına ıabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağ!lımını gösterir
Ek_l ve Ek_2 sayılı tablolara göre her iI ve pozisyon unvanı için KPSS(B) grubu puan türlerine göre İlaıı

edilen pozisyon saytstnın en i'azla 4 katı kadar aday arasına giren adaylardan başvurusu kabul ediien
adaylar. giriş(sözlü) sınavına katılıııaya hak kazanacaktır.
{_ iI ve unvan bazlı sınava kaıılmaya hak kazanan adaylardan; giriş(sözlü) sınavına
katılabileceklerin günlü katılım bilgi|eri Bakan|ığımız E!D§j/ry!g!!g
11 adresli interneı sitesinin
"Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı- Kanıu İşe A|ım Platformu üzerinde adayların bilgisine
sunulacak olup. adaylara ayrıca yazılı bi!dirim veya tebligaı yapılmayacaktır.
5- Aynı pı.ıan tilrti ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana
sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı
sıralaı,ııasına tabi lululacaktır.
ilgili durumlarını Kariyer Kapısı
6- Adaylar. giriş(sözlü) s|navı ile
(htıps://iseatimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden ıakip edebileceklerdir.
7- Adayların giriş(sözlü) sınav saatinden en az yarını saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kanı. nüt'us cüzdanı. sürücii belgesi veya geçerlilik
süresi bitmemiş pasapon) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri
ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olııp. bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunanrayacaklardır.
},_

lTıRAZ

Bu ilaırda belirtilen il ve pozisyonlar kapsamında KPSS puan tiirleri esas alınarak oluşturulan başarı
puan sıralamasına göre belirlenen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar: l3-14 Aralık 202l
ıarihleri arasında hatia içi (09:30 l7:30) mesai saalleri arasında.
Kesin olmayan giriş(sözlü) sınav sonuçlarına iıirazlar ise; sonııçların duyurulmasından itibaren iiç
iş günü içinde hafta içi (09:30 l7:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda
bulunulan hususların belgelendiriImesi şartı ile kabul edilecektir.
itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletileıı
itiraz dilekçeleri işlenre alınmayacaktır.
Sınav Komisyonunca itiraz üzeriııe yapılan inceleme sonucu. iIgili adaylara yazılı olarak
bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav komisvonunca verilen kararlar kesindir.
G_

GiRiŞ(söZLü)

sııav KoNULARı

l_AVUKAT PoZiSYoNU iÇiN;
657 Devleı Memurları Kanunu,4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu.
4483 Sal.ılı Memurlar ve Diğer Kamu GörevIilerinin Yargı|anması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası. 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 4982 Sayıtı Bilgi Edinme Kanunu, 2577 Sayiı İdari Yargılama

Usulü Kanunu.2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,527l Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,5237
Sayılı Türk Ceza Kanıını.ı. 3 l94 Sayılı İmar Kanunu, İdare Hukuku konularından,

2-NtüHENDiS PoZİsYoNU iÇiN;
BiIgisavar Mühendisi:
Programcılığa Ciriş, Veri Yapıları. Bilgisayar '|'emel tJilgi, Algoriıma Yapıları, Ağ (Network)
Sistemleri. Veri Tabanı, Web Programcıtığı. İşletinı Sisıemleri, Ağ Mimariteri konularından,

7

/10

Yızılını

i\l

ü he

nd

isi:

Web Programcılığı, Neırvork, Java, Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel
Bilgi, Programcılık Giriş konularından,

\Iıkiııe

\ I ii hend isi:

Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, lş Sağlığı
ve Güvenliği konularından,
Iı

lcktrik- Elcktronik }l iihtntlısı:

Elekırik Elektronik Ö|çme, Elekırik Devreleri. Devre Analizi. Sinyaller ve Sistemler, Elektrik

Makineleri. İletkenler. Genel Neıwork ve Bilgisayar Bilgisi. Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği.
Mikrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleşnıe konularından,

lilcktrunik

Ha berlesnıc }l

ü

hend isi:

Temel Kavramlar ve Ölçme, Ciiç Etcktroniği, Sinyaller ve Sistemler. Elektronik Devreler. Lojik
Devre l-asarımı, Sayısal Haberleşme. AnaIog Haberleşnıe, Antenler ve Yayı|ma. Mikroişlemciler
konularından.

llıritı

\Iühendisi:

Harita Miihendisligi Pozisyonu İçin Lisans Eğitimine Ait Mesleki Bilgiler. Anayasa,657 Sayılı
Devleı Memurluğu Kanunu Konularından,
İ

nşaıt Mühendisi:

Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar Türleri, Onarım. Güç|endirme. Çelik İnşaat, Geoıeknik

konularından,

Endüstri Mühendisi:
Veri Madenciliği. Karar Destek Sistemleri, Simülasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi,
Aııayasa. 657 Sayılı Devlet Memurları Kantını,ı konularından,

J-AıtŞiV UZMANI PoZiSYoNU iÇıN;
Sayılı Muhafazasına Lüzunı Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
Hükınünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik.
İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği,657 sayılı Dev|et Memurları
Kanunu. Anayasa konularından,
3.173

4-M ü

TERCi M/T E Rc

ü

MAN(i

N G

irizcq

POZiS YoN U

i

Ç iN

;

Adayı Tanımaya Yönelik İngilizce Sorular, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Ça|ışmasını Ölçmeye
Yönelik İngilizce Sorutar, Adayın Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular,
Kendini İühde Edebilme. Açık Ve Anlaşılır İletişim Yeıenekterinin Ölçiılmesi İle İlgili İngilizce Sorular.
657 Sayılı Devleı Memurları Kanunu. Anayasa. Aıatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi konularından.
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5-

SOSYAL ÇALIŞMACI POZISYONU IÇlN;
Sosyal ÇaIışmacı pozisyonı"ı için lisans eğitinıine ait mesleki bilgiler ve Genel Kiiltür konularından.

6-

PSiKOLOG PoZiSYoNU iÇiNi

Psikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi. Psikolojide Kuramlar.
Psikolojik Bozukluklar, GeIişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve
Dtıygu, Stı,es ve Sağlık konularından.
7_

ÇAĞRI KARŞILAMA Pf,RsoNELi PoZiSYoNU iÇiN

İnkı|ap l-arihi ve n tatiirkçüliik. Uluslararası Anlaşıı-ıalar. Coğrafya. Atasözü
Bilgiler ıe Giincel Ola1,1ar konularından.

(;) GiRiŞ(SÖZLÜ)

Ve Deyiınler. Genel

sıNAVıNıN ŞEKLi VE UsULt]

4/B sözleşmeli personel alımı sözlii olarak tek aşamada yapılır. Sözlii sınava girmeye hak kazanan
ilgili Sınav Komisyonıınun her bir iiyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavraylp özetleme. ifade yeteneği ve muhakeme giicü (l0 puan),
c) Liyakati. temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (l0 puan),
ç) Özgüveni. ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (l0 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği ( l 0 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (l0 puan), olmak iizere l00 tam puan
üzerinden değerlendiril ir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen stnav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınaı,a katı lma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

aday|ar.

H)

GiIiıŞ (söZLü) stNAV sONUÇLAltlNtN DEĞERLENDili.iLMEsi

Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrt ayrı
l00 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu puanlartn aritmetik ortalaması giriş(sözlü) stnav notunu
teşkil eder. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş(sözlü) sınavında
başarıIı olabilmek için aday notunun 70'den aşağı olmanıası gerekir. Başarı puanının aynı oln-ıası
dı.ırumunda KPSS puanı en yiiksek olan adaya sıralamada öncelik verilecekıir.
Giriş(sözlü) sınavt sonucuna göre. başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak iizere sözlü
sınava ilişkin kesin olmayan başarı lisıesi oluşturtılacaktır. Adaylar Bakanlığımızın
https://rı,rvrv.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi iizerinden ve Kari yer Kapısı Plattbrmu üzerinden
bilgilendirilecektir.
Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan
tliriine göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday
belirlenerek, adaylar Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı bilgilerini Bakanlığımızın
https://rvrvrv.icisleri.gov.tr adresIi iııternet sitesi lizerinden ve Kari yer Kapısı Platformu iizerinden
öğrenebileceklerdir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş giriş(sözlü) sınav sonuçlarına göre
asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
l- ATAMA VE SÖZLEŞME

iıvızaıııvınva

ESAS iSTENiLECEK BELGELER

l-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin ilgili fakiilıelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı
tbtokopisi,
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3-Bakanlığımız Personel Genel Miidiirlüğünün httıı: //ncrsonel.icisleri.gov.tr internet adresinin
"Personel Kimlik Kanı" sekmesinin "Personel Kimlik Kanında Kullanılacak Fotoğral Standarıları"
bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde
tbtoğraf (CD ortamında).
{_ Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Plaılormu üzerinden alınacak "Başvuru Bi|gileri" çıktısı,
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi.
6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardanı Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden
onaylı örneği.
E-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarıııdan mezun olup. i|anda aranılan öğreniın
durumıına ilişkin ilgili t'akiiltelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı
lbtokopisi.
9_Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak
görev yapmakta iken kurunrlarınca sözleşmesi t'eshedilen ya da sözleşmesini tek taratlı fesheden adayların,
bir yıllık beklenıe süresini doldurduklarını belgeIeyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurunılarından
alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
l0- htıp:.ıpı,ı,stıncl.icisleri.uur.tr inıemeı adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeter" saylasından
teınin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Bu bildirim tebligat hükmünde olup. ayrıca i|gili adaylara yazı|ı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu
bildirim tarihinden itibaren. giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların vukarıda belirtilen aıama
belgelerini. Bakanlığımız merkez teşkilatını tercih eden adaylar için Personel Genel Müdürlüğüne. taşra
ıeşkilatını tercih eden adaylar ise tercih eııikleri Valilik İl Yazı İşleri M tidiirlüklerine şahsen elden tesliın
etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veva kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
i_

nını,ıa vt sözı-tşı,ıE iıızaınıın iş
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İlan edilen pozisyonlar için Bakanlık merkez teşkilatını tercih eden adaylar için sınavı kazanan
adayların atama iş ve işlem|eri Bakanlığımız Persone| Gene| Miidiirlüğünce, sözleşme inıza|aına iş ve
işlemlerini ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecekıir.
Bakanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve
sözlcşme inızalama iş ve işlemleri ise adayların başvuru aşamasında ıercih eııikleri Valitik İl Yazı İşleri
Müdürlüklerince yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile
gerekli şanları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlaıılmayacaktır, Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayı lmayacaktır.
J_

\,EDEK ADAYLAıtlN ATANNIAS|

Sınav sonucunun kesinleştiği i|an ıarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara. başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme
imzalanabilecekıir.

K- Di(;Eür llUSl-JSLAII
Cerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını
taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz
sayılarak atamaları yapılmayacak. ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir.
Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayıh Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cuıı|ıuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirıilmeyen diğer hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre iş|em
yapı lacaktır.

Kamuoyııııa i lanen duyurulur.
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DAĞlTlM YERLERiNE
Bakanlığımız Genel İdare Hizmetleri Sınıilnda boş bulunan l0 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcısı kadrosuna, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik stiresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı
KPSSP23' puan türünden 70 ve iizeri oIanlar arasından Ciriş(söz|ü) sınavı ile personel a|ınmasına
23/l0/2020 ıarihli Bakan Onayı ile karar verilmiştir.
Söz konusu sınavIa ilgili ilan, 1-azımız ekinde gönderilmiş olup. şartları uygun olan adayların
kaıılabilmesi için gerekIi dtıyurunrın yapılmasını rica ederim.
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İÇIŞLERI BAKANLIGl DERNEKLER DENETÇl YARDİMCISI
GtRtŞ(SOZLU) SlNAV DUYURUsU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş
bulunan l0 adet İçişleri Bakanlığı Demekler Denetçi Yardıı,ııcısı kadrosuna 23-24
Aralık 202l tarihlerinde Ankara'da yapilacak giriş(sözlü) sınavı ile personel
alınacaktır.

A)

ciRiş (sözLü) sıNıvıNn KATıLMA şARTLARı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
sayılan şartları taşımak,
2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hı.ıkuk. siyasal bilgiler, iktisat. işletme.
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bı.ınlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kıırumlarından birisini bitirıııiş olmak,
3- Giriş(sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci gı-ınü itibarıyla otıız beş
yaşını doldurmamış o|mak (0li0lll986 tarihinden sonra doğanlar),
4- Görev Yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş
olmak,
5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış "Kamtı Personel Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 7O ve
üzerinde KPSS puanı almış olnrak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en t-azla dört
katı aday arasına girnıek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar
da giriş sınavına alınır).

cinişlsözı-ü) sıN.qv BAşvuRu şEKLi, yEIri vE TAır.iHi
l-Adaylar; giriş(sözlü) sınav başvurtılarını e- Devlet üzerinden lçiş|eri
Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İş. Alını ve Kariyer Kapısı
l])

(

https:i /iseaIimkariyerkapisi,cbiko.gov.tr)

adresinden, e- Devlet şit'resi ile elektronik

ortamda yapacak olup. ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız
www.icis|eri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru
içeriğinde yer alan başvurı-ı linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.
2-Başvı.ırular 22 Kasım 202 l tarihinde saat:9:30'da başIayıp 26 Kasını 202l
tarihinde saat: l7:30'da sona erecektir.
3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
başvı.ıru yapmayan adayların talepleri dikkate alınınayacak olup, şahsen, kargo ya da
posta yoltıyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
4- Giriş(sözlü) sınavına başvı.ıracak adayların nıezuniyet bilgileri e-Devlet
iizerinde Ytikseköğretim Kurıımıından otomatik olarak gelmektedir. BilgiIerinde
hata/eksiklik olan veya Yiikseköğretinr Kuruınundan nıezuniyet bilgileri gelmeyen
adayların başvuru güncel bilgilerini ınanuel olarak giriş yapıp,, onaylı diploma örneği
veya meztıniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme ytiklemeleri
gereknıektedir.

llt

5-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ktırtınılarından mezun olup, bu
ilanda aranılan öğrenim durrımuna ilişkin denkliği olan adayların. diploma veya

mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme
yüklenıeleri gerekmektedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamtı İşe Alım P|atformu üzerinde "İşleminiz başarıyla
gerçekleştiriln-ıiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilnreye
nedenle adaylar, başvurtı işlenılerinin taınamlanıp
alınmayacaktır.
tamamlanınadığını kontrol etmel idirler.
7- Kariyer Kapısı-Kanıu İşe Alım Platfom-ıu üzerinden başvrıru tarihleri
içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvurtı Durumu"
siitı.ını.ında yer alan "Başvtıru Heniiz Tamamlanmadı" sürecindeki başvrırı.ılar
"Güncelle" butonrı ile giincellenebilecektir.
8-Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu lamamlayan ancak başvurusunu
tekrar gtinceIlemek isteyen adaylar ise; "Başvuruların ız" ekranındakİ "Başvtırı.ı
Durı-ımu" sütrınunda yer alan "Başvuru AIındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle
"İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İpıal Eı" butonu
ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra
"Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresiyer aldığında. ekranın sağ
üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvurı.ı yapabileceklerdir.
9- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvı-ıru aşamasında sisteme
yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
l0- Adaylar; istenilen bilgiterinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden
gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg tbrmatında
yükleyecek lerdir.
gerçekleştiren aday|ar başvuru sürecini
l l- Başvurularını başarı
tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabilecekIerdir.
l2- Usultine tıygtın ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul
ediImeyecektir.
l3-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.

Bu
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C)

ADAYLARA DUYURU ŞEKLi

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgiti duyıırular; ilıtiyaç duyrılması halinde Bakanlığımız
httıı s://wrvw.icisIeri.sov.tr adı,esli internet sitesinin "Du yurular" bölümünden de
yapılabilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu lşe Alım
Platformu iizerinden yapılan duyurular tebligat hiikmi.indedir. İlgili adaylara ayrıca
herhangi bir yazılı bitdirinıde bulunulmayacaktır.
Adayların, Kariyer Kapısı- Kaınu İşe Alım Ptatformtına başvuru esnasında eDevlet i.izerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefbnu nunarası
ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile iıtibatta dikkate alınacaktır.

Söz kontısu dtıytırtıların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek

kayıplarından adayların kendileri sorrımlıı olacaktır.
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Ç)

BAŞVURULARINDEGERLENDIRILMESI

l- Sınavın yapıldığı

dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP23 puan ttirti ve
sıralaııasına göre ilan edilen kadro sayısının en faz|a dört katı içerisine giren adaylar,
giriş(sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda
giriş(sözlü) sınavtna a[ınacaktır.
2- Giriş(sözlü) sınavına katı labileceklerin giinlü kaılım bilgileri Bakanlığımız
https://rvrvrv.icisleri.gov.tr adresli internet siıesinin "Dı,ıvıırtılar" bölümünde ve
Kariyer Kapısı- Kamu Işe Alın-ı Platformu üzerinde adayların bilgisine sıınulacak olup,
adaylara ayrıca yazılı bildirin-ı veya tebligat yapılnrayacaktır.

3-

Adaylar, giriş(sözlii) sınavt

ile ilgili

durtımlarını Kariyer Kapısı

(https://iseaIiınkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebiteceklerdir.
4- Adayların sınav saatinden en az yarlm saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulrınnraları ve onaylı kinılik belgelerinden (T.C. kin-ılik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi veya geçerlilik siiresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir. Söz konustı belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacak olrıp, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bı.ılı.ınamayacaklardır.
5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya
alanıııa şartlarını kaybedenler ile başvuru aşaınasında ilanda istenilen ilgili belgeler
dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi dı-ırı.ınrunda ilanda
aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş(sözlü) sınavına
alınınayacaktır. Bu htıstısların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar
giriş(sözlü) stnavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılınayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar
hakkında. ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kantınunun ilgili hükiimleri uygtılanmak tizere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyı-ırı"ısunda btılunulacaktır.

D)

lTIli.AZ

KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan
değerlendirme sonııçlarına itirazlar; 01-03 Aralık 202 l tarihleri arasında hafta içi
(09:30 l7:30) mesai saatleri arasında,

Kesin olmayan giriş(sözlil) stnav sonuçlarına itiraz|ar ise;

sonuçların

içi (09:30 17:30) mesai saatleri
arasında ilgiti Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarilr ve saat aralığında Bakaırlığınrız evrak kaydına veya
faksına iletilen itiraz ditekçeteri işleme alınmayacaktır.
dı,ıyurulnrasından itibaren üç iş günü içinde lıafta

E)

GiRiş (sözlü) sINAv soNuçLARıNıN DEĞERLENDiRiLMESi

Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav koınisyonu başkan ve üyelerinin her biri
tatafından ayrı ayrl 100 tam puan tizerinden değerlendirilecektir. Bu puanların
aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş(sözli.l) sınavında
başarılı olabilmek için aday notunun 70'den aşağı olmaması gerekir.
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Giriş(sözlü) sınavt sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan
başlanmak iizere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi olıışturı.ılacaktır.
Adaytar Bakan[ığımızın httııs://www.icisleri.gov.tr adreslİ İnternet sİtesİ üzerİnden
ve Kariyer Kapısı Platformu iizerinden bilgilendirilecektir.
Giriş(sözlti) sınavından en az 70 prıan almış olmak, kesinleşmiş giriş(sözlti)
sınav sontıçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına girenıeyen adaylar içiır lrerhangi
bir hak ıeşkil etnreyecektir.

F) GiRiŞ (sÖzlÜ) stNAVlNIN ŞEKLi VE KoNULARI

KPSSP23 puanı en ytiksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayıstntn en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş(sözlü)
sınavına aIınacaktır. Giriş(sözli.i) sınavında adaylar. kendi mesleki alanlarına ilişkin
bilgi düzeyi (50) puan. bir konuyıı kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve mtıhakeme
giicü ( l0) puan, liyakati. temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin nresleğe uygunluğu
(l0) puan, özgüveni. ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ( l0) puan, gene| yetenek ve genel
ki.ilttir (l0) ptıan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden
değerlendirilir. Sınav komisyon başkanı ve üyelerinin yliz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sözlii
sınavda herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Kesin başarı puanı sözlü sınavda
alınan nottur. İlan edilen kadro sayısının üzerinde yetmiş veya daha üzeri puan alnıış
olanlar için giriş(sözltl) sınav sonuctı kazanılmış hak teşkil etmez.
G)

ATAMA iŞınvıınRiNE ESAS

isrnNiı-rcıK BELGELER

Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
l-Diploma veya mezı-ıniyet be|gesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yıırt
dışında tanıamlanrış olanlar için Yükseköğretim KuruIu tarafindan onaylanmış
diplonıa denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
2-Ytırt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kı-ırtımlarından mezı.ın olup. ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik
belgesinin aslı veya noterden onaylı fbtokopisi,
3-Bakanlığımız Personel Genel Mtidtirtiiği,iniin httırs:
//www.icisleri.gov.trlpersonel internet adresinin "Personel Kimlik Kartı" sekmesinin
"Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotograf Standartları" böltiıntinde yer alan
özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde
CD oıiamında fotoğraf,
4- Kariyer Kapısı- Kamu İşle Alını Plattbrınu üzerinden alınacak "Başvuru
Bilgileri" çıktısı,
S-Bakanlığımız Personel
Genel
Müdürlüğünün

hltps://www.icisIeri.gov.trlpersonel internet adresinin "Örnek Formlar ve
Dilekçeler" linkinden tenıin edili p, doldtırrılacak ve imzalanacak "Mal Bildirinı
Formu", "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Fornru" ve "Devlet Memurluğuna İlk
Defa veya Yeniden Atama Başvuru Forınu"nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde
İçişleri Bakanlığı Personel Genet Müdürlüğti İşlemler Şubesi Müdürli.iğüne elden

teslim etmeleri gerekmektedir.
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Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar
atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Btı durumda olan adaylar herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaklardır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
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