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iqigLERft?'KANLIGI
ICISLERI UZMAN YARDIMCISI

GiRi$(SOZLU SINAV DUYURUSU

igiqleri Bakanhf,r merkez tegkilatrnda Genel idare Hizmetleri Srnrfrnda bog

bulunan l5 adet igigleri Uzman Yardtmctst kadrosuna 16-17 Arahk 2021 tarihlerinde
Ankara'da yaprlacak giri$(satzlii) snavr ile personel altnacak olup, kadrolara iligkin

talep edilen fakiilte/ bdlum ve kontenjanlarrn daprhmr a$agrdaki tabloda belirtilmigtir.

S,NO FAKULTE/ BOLUM KPSS PUAN
TiJRU ADET

I
Hukuk, Siyasal Bilgiler,

Iktisat, Iiletme, Iktisadi ve
Tdari Bilimler Fakiilte

bdliimleri

KPSSP32 6

2 Hukuk Faktiltesi KPSSP4

IletiEim Faktiltesi KPSSP3 2

4 Ingaat Miihendisli[i bdliimii KPSSPI I

5

Bileisayar Milhendisi, Kontrol
vJBiigisayar Miihendisli[i,

Bilsisayar Bilimleri ve
Miihe;didliEi, Bilgisayar ve

Yazrhm MiihendisliIi,
Yazrhm MUhendisliPi, Biligim

Sistemleri Miihendisliii
Biiliimleri

KPSSP I

TOPLAM 15

A) GiRi$ (SOZLU SINAVINA KATILMA $ARTLARI

1- 65? sayrll Devlet Memurlart Kanununun 48 inci maddesinin (A) frkrasrnda

sayllan $artlafl ta$lmak,' 
z- Bakanltirmrzca talep edilen bdliimlerden veya bunlara denklili

Yi.iksekii$retim Kurulu taraftndan kabul edilen yurt igi ve yurt drgmdaki tigrenim

kurumlarrndan birisini bitirmig olmak,

3- Girip(siizlii)srnavrn yaprldr[r yrltn ocak aytntn birinci giinti itibarryla otuz be$

yagrnt doldurmamtg olmak.(01/01/1986 tarihinden sonra doganlar),

4- Slnavrn yaprlacagr ddnemde son ba$vuru tarihi itibaflyla gegerlilik siiresi

dolmamrq bulunan vi Bakanhglmlzca istenilen puan turlerinden en az70 ve izertnde

KPSS puanr almts olmak,
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5- KPSS puanr en yiiksek puanh adaydan baqlamak iizere istenilen bciltim ve

puan tiirlerine gdre ilan edilen kadro saytstntn en fazla dcirt katt aday arastna girmek

isrralamaya giren son aday ile aynt puana sahip di[er adaylar da gili$ slnavlna allnlr)

6- Adaylar KPSS puan ttirlerine ve dgrenim bdltimlerine gdre bu ilanda

belirtilen kadrolardan sadece birine baSvuruda bulunabilirler.

B) ciRi$(sOzLij) sINAv BA$WRU $EKLi, YERi vE TARiHi

l- Adaylar; girig(siizlij) slnav baqvurulartnt e- Devlet tizerinden iqigleri Bakanh!r

Kariyer Kaptst-Kamu iS" ALm ve Kariyer Kaptsr

(httpi://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet gifresi ile elektronik

ortamda yapacak olup, ayrlca adaylar bagvuru tarihleri arastnda Bakanltitmtz

httpsthAlfgficig!9f!:g9!:llf adresli intemet sitesinde yayrmlanacak srnava iligkin

Ouyuru igeriginde yer alan baqvuru linki ile de baSvuru yapabilmeleri igin

yiinlendirilecektir.
2- BaSvurular 24 Kasrm 2021 tarihinde saat:9:30'da ba1layry 29 Kasrm 2021

rarihinde saat:17:10'da sona erecektir.
3- Kariyer Kaprsr (https://isealimkariyerkapisi.cbiko gov.tr) adresi iizerinden

bagvuru yapmayan adaylartn talepleri dikkate ahnmayacak olup, gahsen, kargo ya da

posta yoluyla yaprlan bagvurularda kabul edilmeyecektir.
4- Girig(siizlU) stnavtna bagvuracak adaylann mezuniyet bilgileri e-Devlet iizerinde

Yiiksekdgretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir' Bilgilerinde hata/eksiklik

olan vey; Yuksek6Eretim Kurumundan rnezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar bagvun'r

gtlncel bilgilerini manuel olarak girig yaprp, onay| diploma iirne[i veya mezuniyet

belgelerini pdf ya da jpeg formatrnda sisteme yiikleyeceklerdir'
5- Yurt igindeki veya yurt drgrndaki dlretim kurumlanndan mezun olup, bu ilanda

aranrlan dsrenim durumuna iligkin denklili olan adaylartn, diploma veya mezuniyet

belgesi yerine denklik giisterir belgelerini pdf ya da jpeg formatrnda sisteme

yUk lemeleri gerekmektedir.' 
6- Kariyei Kaprst-Kamu ige Ahm Platformu iizerinde "lgleminiz baSartyla

gergeklegtirilmiqtir. . . " ibaresi gdriilmeyen higbir baqruru delerlendirilmeye

ahnmayacakttr. Bu nedenle adaylar, bagvuru iglemlerinin tamamlanrp

tamamlanmadt!tnt kontrol etmelidirler'
7- Kariyer Kaprsr-Kamu ige ALm Platformu iizerinden bagvuru tarihleri igerisinde

yaprlan bigvuru strastnda; "Bagvurularlntz" ekrantndaki "BaEvuru Durumu"

stitununda yer alan "Bagvuru HenUz Tamamlanmadr" siirecindeki ba5vurular

"Guncelle" butonu ile gtincellenebilecektir'
E- Ba5vuru tarihleri igerisinde bagvurusunu tamamlayan ancak bagvurusunu tekrar

giincellemek isteyen adaylar ise; "Bagvurulannlz" ekrantndaki "Baqvuru Durumu"

iutununda yer alan "Bagruru Alrndr" siirecindeki bagvurusunu, iincelikle "Iglem"

sutununda yer alan "iptal Et" butonuna basarak "Baqvurumu Iptal Et" butonu ile

mevcut ba$vufusunu iptal edeceklerdir' iptal iqlemi gergekleqtirildikten sonra

"Baqvuru Durumu" stitununda "Baqvuru Iptal Edildi" ibaresi yer aldrprnda, ekrantn sa!

iist kdEesinde bulunan "Yeni Bagvuru" butonu ile de tekar baqvuru yapabileceklerdir'
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9- Bagvuru iqleminin hatasrz, eksiksiz ve bu ilanda beliltilen hususlara uygun
olarak yapllmaslndan, istenilen belgelerin baglruru a$amastnda slsteme
yiiklenmesinden, bagvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktlr.

10- Adaylar; istenilen bilgilerinin srnav bagvuru agamasrnda e-Devlet izerinden
gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatlnda
yi.ikleyeceklerdir.

1l- Bagvurulannr bagan ile gergekleqtiren adaylar bagvuru surecini tamamladlktan
sonra "Bagvuru Bilgileri" grktrsrnr alabileceklerdir.

12- Usuliine uygun velveya zarnantnda yaprlmayan bagvurular kabul
edilmeyecektir.

13- Stnava katrlma hakkmr elde edemeyen bagvuru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktrr,

C) ADAYLARA DUYURU $EKLi

Giri9(sitzlii) srnavr ile ilgili du;,rurular; ihtiyag dulrulmasr halinde Bakanlr[rmrz
https://www.icisleri.soy.tr adresli intemet sitesinin "Duyurular" bdliimiinden de
yaprlabilecektir. BakanLfrmrz resmi intemet sitesi ile Kariyer Kaprsr- Kamu ige Alrm
Platformu Uzerinden yaprlan duyurular tebligat hiikmiindedir. Ilgili adaylara aynca
herhangi bir yazrh bildirimde bulunulmay acaktt r.

Adaylartn, Kariyer Kaprsr- Kamu Ige Ahm Platformuna baqvuru esnasrnda e-
Devlet iizerinden otomatik olarak gelen (kayrtL ve do$rulanmrg) cep telefonu numarasr
ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate ahnacaktrr.

Sciz konusu duyrrulann takip edilmemesi nedeniyle olugabilecek hak
kayrplarrndan adaylann kendileri sorumlu olacaktrr.

C) BA$WRULARIN DEC ERLENDi Ri LMESi

l- Srnavrn yaprldrgr d6nem itibarryla gegerliligi bulunan ve yukanda belitilen
biiliimler kapsamrnda KPSS puan ftirleri srralamasrna giire ilan edilen kadro sayrsrnln
en fazla dort katr igerisine giren adaylar, girig(sdzli.i) srnava ahnacaktrr. Son srradaki
aday ile aynr puana sahip olan adaylarda giriS(sdzl[) srnavrna ahnacaktrr.

2- Girig(sdzlii) stnavrna katrlabileceklerin giinlii katrlm bilgileri Bakanhgrmrz
https://www.icisleri.eov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bdlUmtinde ve
Kariyer Kaprsr- Kamu I$e Ahm Platformu tizerinde adaylarrn bilgisine sunulacak olup,
adaylara ayrrca yazrlr bildirim veya tebligat yaprlmayacaktlr.

3- Adaylar, girig(sdzlti) srnavr ile ilgili durumlannr Kariyer Kaprsr
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi iizerinden takip edebileceklerdir.

4- Adaylarrn snav saatinden en az yanm saat 6nce slnava girecekleri yerde hazrr
bulunmalan ve onayh kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartl, ntifus cUzdanl, sUrUcU

belgesi veya gegerlilik siiresi bitmemis pasaport) herhangi birini yanlarrnda
bulundurmalan gerekmektedir. Sdz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar slnava
ahnmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardrr.
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5- Gergele aykrn beyanda bulunanlar, atanma qartlarnr taglmayanlar ve/veya

atanma $artlannl kaybedenler ile bagvuru agamastnda ilanda istenilen ilgili belgeler

drgrnda farkh belgeler yiikleyenler ve Bakanhkga istenilmesi durumunda ilanda

aranrlan fartlara il\kin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, girig(sdzlu) srnavrna

alnmayacaktrr. Bu hususlann sonradan anlagtlmast durumunda ise ilgili adaylar
girig(sdzlu) srnavrnr kazanmtq olsalar dahi stnavlart gegersiz saytlarak atamalart
yaprlmayacak, atamasl yaprlmls olanlafln da atamalafl iptal edilecektir. Bu adaylar
hakkrnda, aynca 5237 sayrh TUrk Ceza Kanununun ilgili hiiktimleri uygulanmak tizere

Cumhuriyet Bagsavcrh$rna su9 duyurusunda bulunulacaktrr.

D) iTiRAz

Yukanda belirtilen btiltimler kapsamrnda KPSS puan t{irleri esas altnarak

olugturulan bagarr puan srralamasrna gcire ilan edilen kesin olmayan degerlendirme
sonuQlarrna itirazlar;02-06 Aralk 2021 tarihleri aras tnda hafta igi (09:30 17:30) mesai

saatleri arasrnda,
Kesin olmayan girig(scizl[) stnav sonuglartna itirazlar ise; sonuglartn

duyurulmasrndan itibaren iig iE giinii iginde hafta igi (09:30 17:30) mesai saatleri

arasrnda ilgili Smav Komisyonuna yazth olarak, itirazda bulunulan hususlann

belgelendirilmesi $artr ile kabul edilecektir.
itiraz iqin belirtilen tarih ve saat arallgl drgtnda Bakanlt!tmrz evrak kaydtna veya

faksrna iletilen itiraz dilekgeleri i$leme almmayacaktrr.

E) GiRi$ (SOZLIJ) SINAV SONUCLARININ DEEERLENDiRiLM ESi

Giriq(scizlii) stnavtnda adaylar, srnav komisyonu bagkan ve iiyelerinin her biri
tarafrndan ayrr ayfl 100 tam puan iizerinden de[erlendirilecektir. Bu puanlartn

aritmetik oftalamasr girig(siizlii) slnav nolunu te$kil eder. Girig(sdzlii) srnavtnda

bagarrL olabilmek igin aday notunun 70'den a9a!r olmamasr gerekir.

Giri$Gttzlu) srnavr sonucuna gtire, ba9afl puanr en yiiksek puanlt adaydan

baslanmak iizere stjzlti slnava iligkin kesin olmayan ba$arl listesi olu$turulacaktrr.

Adaylar Bakanh[rmlzrn l!!pq!4{y!L!gis!9d:ggy:j! adresli internet sitesi iizerinden

ve Kariyer Kaprsr Platformu uzerinden bilgilendirilecektir.
Giris(scizlij) srnavtndan er az 7O puan almrg olmak, kesinleqmig girig(scizlil)

s rnav sonuglarrna gcire asrl ve yedek aday stralamastna giremeyen adaylar igin herhangi

bir hak teqkil etmeyecektir.
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F) GiRi$ (sOzLiJ) SINAVININ $EKLi vE KONULARI

KPSS puanl en yiiksek olan adaydan baglamak iizere ilan edilen kaoro sayrsrnrn
en fazla dtirt katr kadar aday, KPSS puan srralamasrna giire giriq(scizlti) srnavrna
ahnacaktlr. Giris(sdzlii) srnavrnda adaylar, kendi mesleki alanlarrna iligkin bilgi diizeyi
(50) puan, bir konuyu kavrayrp aizetleme, ifade yetenegi ve muhakeme giicii (10) puan,
liyakati, temsil kabiliyeti, davranrg ve tepkilerinin meslele uygunlulu (10) puan,
dzgtiveni, ikna kabiliyeti ve inandrncrllr (10) puan, genelyetenek ve genel kiilttir (l0)
puan, bilimsel ve teknolojik geligmelere agrkhgr (10) puan Uzerinden delerlendirilir.
Srnav komisyon bagkanr ve tiyelerinin yilz tam puan i.izerinden verdikleri puanlarrn
aritmetik ortalamastntn en az yetmi$ puan olmasl $arttrr, Sdzli.i slnavda herhangi bir
kaylt sistemi kullanrlmayacaktrr. Kesin baqan puam srizlii srnavda alman nottur. Ilan
edilen kadro sayrsrnrn iizerinde yetmig veya daha tizeri puan almrg olanlar iqin
giriE(sdzlii) srnav sonucu kazanrlmr5 hak teskil etmez.

G)ATAMA i$LEMLERiNE ESAS iSTEN|LECEK BELGELER

Girig(sdzli.i) srnavrnda baSarrh olarak atanmaya hak kazanzn aday rrr
l-Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya onaylr dmegi (egitimini yurt

drgrnda tamamlamrg olanlar igin Ytiksekcilretim Kurulu tarafindan onaylanmrq
diploma denklik belgesinin ash veya onayl dme[i),

2-Yurt igindeki veya yurt drgrndaki dEretim kurumlanndan mezun olup, ilanda
aranrlan cilrenim durumuna iligkin ilgili fakiiltelere denklifi olan adaylarrn, denklik
belgesinin ash veya noterden onayh fotokopisi,

3-Bakanhfrmrz Personel Genel Miidiirlugijniln https:
//www.icisleri,gov.trlpersonel intemet adresinin "Personel Kimlik Kartr" sekmesinin
"Personel Kimlik Kaltrnda Kullanrlacak Fotograf Standartlari' b<iltimtinde yer alan
iizelliklere uygun olarak gektirilmig 600x800 boy.r.rtlarrnda 300 dpi gdri.intti kalitesinde
CD ortamrnda fotograf,

4- Kariyer Kaprsr- Kamu Ige Altm Platformu iizerinden ahnacak "Ba5vuru
Bilgileri" grktrsr,

5-Bakan hgrm rz Personel Genel lvruouflugunun
https://wryw.icisleri.gov.trlpersonel internet adresinin "6rnek Formlar ve
Dilekceler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak "Mal Bildirim
Formu", "Kamu Gdrevlileri Etik S<izlegmesi Formu" ve "Devlet Memurluluna Ilk
Defa veya Yeniden Atama Baqvuru Formu"nu Bakanhprmrzca belirtilen tarihlerde
Igigleri Bakanhgr Personel Genel MUdUrlUgU iglemler gubesi MUdUrlUgUne elden
teslim edeceklerdir.

6-Bakanlt[rmrzca beliftilen tarihlerde atama evraklarrnr teslim etmeyen adaylar
atanma hakkrndan vazgegmig sayrlacak ve bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaklardrr,

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
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