
T.C.
iÇİŞLERi BAK{NLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELi
4/B PERSONEL ALIMINA iLIŞKIN GIRIŞ(SOZLU) SINAV DUYURUSU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/l978
tarihli ve 7ll5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez
teşkilaı ile 8l ilValiliği l l2 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere

aşağıdaki Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı be|i(ilen boş
pozisyonlara toplam l200 adet personel alımı yapılacaktır.

A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin unvan ve boş
pozisyonlarının dağılım tablosu

BAKANLIK MERKEZ TE rir,arr EK-l/al

2 BAKANLIK TA TE rir,ırr EK-l/b

BAKANLIK MERKEZ TEŞKiLATI
4/B SÖZLEŞMELi ponsoNnr- uıwA}{ VE PoZiSYoN DAĞILIM TABLOSU

PozisYoN
UNVANl

ARsIV
UzMANl

ŞEHİR
PLANClSI

M ilHENDi§
(H AR iTA)

TEKNİKER
(HARiTA)

KPSS PUAN
TtlRi'I KP SS P3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP93

PoZiSYON
SAYISI 20 2 4 l0

ToPLAM

TAŞRA TEŞKILATI
4/B SÖZLEŞMELi PERSONEL UNVAN VE PoZiSYoN DAĞILIM TABLOSU

BURO PERSONELIMÜHENDiS
(ELEKTRİK-

ELEKTRoNiK)
TEKNIKER

(BiLGisAYAR)
TEKNisYEN
(ELEKTRiK-

ELEKTRoNiK) LISANs oNLIsANSiLi
KPsSP3 KPssP93 KPsSP94 KPssP3 KPssP93

ADANA 0 1 l 5 l]

ADl YAMAN l ] l 3
,7

AFYONKARAHiSAR 0 ] 0 2 6

AGRI 1 0 J 3 7

AKSARAY 0 0 0 1 2

AMAsYA 0 0 4 9

ANKARA 0 0 0 0 0

ANTALYA 0 l 3 3 6

ARDAHAN l 1 1

ARTvIN 0 1 3 3
,7

1,/L2

36

2



AYDIN 0 l 0 ), 6

BALIKESİR 0 0 0 2, 4

BARTlN l 0 l 4 8

BATMAN l 0 2 3
,7

BAYBURT l 0 3 3 1

BİLEciK 0 0 0 2 6

BİNGöL 1 0 2 3 7

BITLIs 1 I 2 3
,7

BoLU 0 l 3 6

BURDUR 0 0 0 2 4

BURsA 0 0 5 1l

ÇANAKKALE 0 0 l ) l0

ÇANKIRI l l 3 3 6

ÇoRUM ] 0 2 1

DENIzLI ] 0 1 2 6

DiYARBAKIR 0 0 2 3 8

DUZCE l 0 l 2 4

0 I 0 6 14

ELAZIG 0 l 2 2,

ERZINCAN 1 0 0 ] 7

ERZURUM 0 0 l ) |2

EsKiŞEHiR 0 l 3 3 6

GAZl ANTEP 0 ] 1 6 l]

GiREsUN 1 0 2 3 1

GüMüŞHANE 1 ] J 3 8

HAKKARl 1 0 6 l3

HATAY 0 0 l 3 6

IGDIR ] 0 7

ISPARTA 0 0 2 l 2

isTANBUL 0 l 2 2| 49

IzMIR 0 0 ] 9 2l

KAHRAMANMARAŞ l l l 5

KARABUK l l 2 ) l0
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KARAMAN 0 0 0 l .1

KARS 1 0 5 12

KASTAMONU 1 l 3 5 |2

KAYsER! l 1 l 9 2l

0 0 l

KIRKLARELI 1 0 _§ 12

KrRSF],HIR 0 0 l

Ki LiS ] l ] 5 ll

KocAELi l 0 1 1 3

KoNYA 1 0 0 0 2

KUTAHYA 0 0 l 3

MALATYA 0 0 1 2 6

MANiSA 1 0 l 2 6

MARDlN ] 1 7 l9

MERSİN 0 0 1 3

MUGLA 0 0 0 4 7

MUŞ ] 1 6 14

NEVŞEHiR 0 1 0 0 2

NIGDE 0 0 ] l 2

oRDU 1 0 3 6 12,

oSMANiYE 0 0 l 10

RlzE 1 3 3
,7

sAKARYA 0 0 l 5

SAMSUN 2 l 2 5 ll
SIlRT 1 0 2 2 6

l l 3 2 6

sIvAS 0 0 1 1

ŞANLIURFA l ] ] 14 32

ŞlRNAK 1 ] 3 1 6

TEKİRDAĞ l 0 3 2 4

ToKAT l 0 3 6

TUNcELi l l 0 11

TRABZoN 0 l 3 5 10

UŞAK 0 0 0 2
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3 2

0

2

0

5

l
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siNoP
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VAN 1 0 3 6

YALOVA 0 0 1 l

YOZGAT 0 l 0

ZONGULDAK l 0 2 4 12

ToPLAM 12 31 127 615

200 964

GENEL TOPLAM ll64

B) BAKANLIK MERI(Ez TEşKiLATI ir,r raşnı rnşrir,ırrN»ı.ri iı-
GRurLARINA Gönn söLçssrı, cinişlsözı,ü) sINAv yERLEniNn air ranr,o

Ek-2

SIRA No ir,r,nn söLcnsnı ciniş(sözı,ü)
srN.ı.v ynni

l. grup BAKANLIKMERKEZ

2. grup
Aksaray, Ankara, Bartın, Bolu, Bilecik, Çankırı,
Eskişehir, Karabük, Kayseri, KırıkkaIe, Kırşehir,
Konya, Nevşehir, Y ozgat, ZonguIdak

ANKARA

3. grup Düzce, Edirne. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağ, Yalova isr,tNsul

4. grup
Afyonkarahisar, Aydın, Ba[ıkesir, Burdur,
Bursa. Çanakkale. Denizli. lspana. İzmir.
Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

iZMiR

5. grup Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş,
Karaman, Kilis, Mersin, Niğde, Osmaniye

ANTALYA

6. grup TRABZoN

7. grup Amasya. Çorum, Kastamonu, Ordu. Samsun,
Sinop. S ivas, Tokat SAMSUN

8. grup Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır. Hakkari, Iğdır,
Mardin, Siirt, Şırnak, Van MARDiN

9. grup Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Gaziantep, Malatya,
Muş, Şanhurfa, Tunceli ŞANLIURFA
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289

Ardahan, Aıtvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane. Kars, Rize, Trabzon



UNVANI sAYISI BRÜT ÜCRET

Arşiv Uzmanı 20 2.650 TL

Miihendis 46 4.438 TL

Tekniker ,1l 3.348 TL

Şehir Plancısı 2 4.438 TL

Tekn isven l27 2.784 TL

Büro PersoneIi 964 2.650 TL
*Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2018 yılına aittir

Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında aıtış yapılacaktır.

q SöZLEŞMELi PERSONELE öDENECEK üCRET Ek-3

O GiRİŞ (SÖZLO SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde

belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahıum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha faz|a süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- l Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (0l Ocak 1984 ve daha
sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 20t8 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Gııbundan;
iisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik |ise
mezunları için KPSSP(94) puan tiiründen en az 60 ve iizerinde KPSS puanı almış olmak
kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas
alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı
adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuııı sadece bir ile
veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvaılna veya birden fazla ile ya da il ile
birl ikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) ORTAK ŞARTLAR
l- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-l inci maddesinin dördüncü

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
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2_ Mühendis, Arşiv [Jzmıını, Te]oziker, Şehir Plancısı ve Teknisyen pozisyonlarından

herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağlda her bir pozisyon unvanı için belirtilen

özel şaıtlara ilave olarak;
(a) kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların,

başvuıııda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaphkları 4/B

sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta

iken sözleşmesi t-eshedilen adaylarln, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel

pozisyonuyla aynl unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi

itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamaınlamış olmaları gerekmektedir-

CJÖZEL ŞARTLAR
r-ARŞiVUZMANI
a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya

Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça

tierslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitilmiş olmak,

b) ÖSYM tarafından 20l8 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

2-MüHENDİS @ARiTA, ELEKTRiK-ELEKTRONiK)
a) Harita Mtihendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği,

Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunIara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yuıt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitirmiş olmak,

b) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakülte]erinin elektrik, elektronik,
elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen 1ud içi veya 1ıırt dışındaki
öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,

c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapı|an Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

3-TEKNİKER (HARiTA, BiLGİSAYAR)
a) Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve

Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi
birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yuıt içi
veya }ult dışındaki öğreniırı kurumlarından birisini bitinııiş olmak,

b) Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi
(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim SistemIeri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama). Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon. İnternet ve Ağ Teknoloj ileri, Sağ|ık Bilgi Sistemleri
Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 1urt içi veya 1urt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) ÖSYM tarafından 20l8 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve Xzerinde KPSS puanı almış olmak.

6/12



4-ŞEHIR PLANCISI
a) Fakültelerin Şehir ve Bölge Plan|ama lisans programından mezun olmak veya bunlara

denkliği Yükseköğretiın Kurulunca kabuI edilen 1ıırt içi veya yurt dışındaki öğrenim

kurumlarından birisin i bitirmiş olmak,
b) ÖSYM tarailndan 20l8 yılında yapılan Kamu Personeli Seçııe Sınavı (B) Grubundan

KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5-TEKNiSYEN (ELEKTRiK-ELEKTRONiK)
a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim

Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından

veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Bobinaj, Büro
Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri
Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görünlü ve Ses Sistemleri,
Güvenlik Sistenıleri. Haberleşme Sisteınleri. Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi
birinden ınezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 20l8 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan
KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

6_BÜRo PERSONELİ
a) En az ön lisans mezunu olmak,
b) ÖSYM taraflndan 20l8 yılında yapılan Kamu Personeli Seçıne Sınavı (B) Grubundan;

lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60
ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

ç) Kaııu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshediImesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlam ış olmak gerekmektedir.

D) BAŞVURU ŞEKLi VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERi
l- Adaylar; Bakanlığımızın ww$,.icisleı,i.ü]ov.tr adresli internet sitesinde yer alan Iisans

ınezunları için "20l9 yı|ı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Ciriş(Sözlü) Sınavı İş Talep
Formu"na, ön lisans mezunları için "20l 9 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)
Sınavı İş Talep Forınu''na. mesleki ve teknik lise mezunları için "2O | 9 yılı 4/B Sözleşmeli
Personel Mesleki ve Teknik Lise C irişı Sözlü ı Sınavı İş Talep Formu"na KPSS(B) Grubu puan
türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 20l9 tarihleri arasında ilgili sınav
dulurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru Iinki aracılığıyla e-Devlet şifiesi ile erişip
elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta
yolu ile ya da \izzat m|iracaaIlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapıIacağından, adayların ır,rvw.ttıı,kiye. gov.tr hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gereknıektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı. PTT Merkez
Müdürlüklerinde n. şalrsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek ıemin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Bilgilerimi Kal,det"
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekIeştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 26 Şubat
20l9 tarihi saat: l7:30'a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip "Bilgilerimi Kaydet" butonuna
basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
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,t- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet

bilgileri Yüksek Öğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan

adiyların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak

girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma ömeğini veya

turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav

modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
5- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,

Dokümantasyon ve Enfoımasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından

herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça

derslerinden en az birine yer Veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir

ona1,1ı transkript belgelerini pdfya dajpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6- Giriş(sözlü) sınavına mesleki ve teknik lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet

bilgilerini manuet olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında

modüle yüklemeleri gerekmektedir.
7- Yurt içindeki veya }urt dışındaki öğretim kurumlarlndan mezun olup, ilanda aranılan

öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde
ilgiIi kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

8- Erkek adayların askerlik bilgileri Mil|i Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle
yüklemeleri gerekmektedir.

9- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Gene] Müdürlüğünün
httrı:,/,'rıerso nel.icisleri.gov.tr internet adresinin "personel kimlik kadı" sekmesinin "personel

Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları" bölümünde yer alan özelliklere uygun
olarak çektirilmiş fotoğrafını pdfya dajpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

10- Başvuıular tamamlandıktan sonra sistem 26 Şubat 2019 tarihinde sa4til7:30'da
kapatılacağından beliıtilen saatten sonra İş Talep Foımunun çıkhsı alınamayacaktır. Bu nedenle
adayların İş Talep Foımunun çıktısını l7:30'dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gerekmektedir.

ll- Giriş(sözlü) sınavına ilişkin başvuru belgeleri. teslim rarihi ve teslin,ı yerleri ile diğer
hususlarla ilgili gerekli bilgilendiımeler, adaylara Bakanlığımız rı rvıı,.ic isleri. gov.tr adresli
resmi internet sitesinden yapılacaktır. Bu bildirimler tebligat hiikmünde olup, ayrıca ilgili
ad,aylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Başvuru evı,akları ilgili İl Valiliklerince incelendikten sonra başvuruda bulunulan
pozisyon unvanına ilişkin bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şaıtlarını taşıyan adayların
başwru belgeleri, İl Valiliklerince tam ve eksiksiz olarak teslim alınacakır. İnceleme
sonucunda gerekli başvuru şaıtlannı taştmayan adayların başvuru belgeleri hiçbir suretle İl
Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.

l3- Bu ilanın (E) maddesinde belirtiIen giriş(sözIü) sınav başvuru belgelerinin bir veya
birkaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına
alınmayacakIardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup,
sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav
başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

14- Usuliine uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav
başvuru belgeleri kabul ed ilmeyecektir.

15- Sınava katılnıa hakkını elde edeıı,ıeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulun u lm avacaktı r.
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E) GiRiş(sözLü) srx.ıv BAşvuRu BELGELERI
l_ Başvuru sırasında aday tarafından elektronik oıtamda doldurulan Iş Talep Formunun

imzalanmış biIgisayar çıktısı^
2_ Diplonıi veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yuftdüşında

tamamlamış olanlar için yükseköğretim kurulu taraflndan onaylanmış diploma denklik

belgesinin aslı veya onaylı örneği),
3- Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğral
4- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya kütüphanecilik lisans programından

herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça

derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir

onayll transkript belgeSi,
5_ Kamu kuıı]m ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı

olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı

fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,
6- Bakanlığımız www.personel.icisleri.pov.tr intemet adresinin "Omek Formlar ve

Dilekçeler" bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksİksiz ve hatasız

bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış,2 adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırmast Formu.

Valilik ]l Yazı İşleri MüdürlükIerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştııması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek

çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun
kaydedilmiş flash belleğini velveya CD'sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bi|gileri bölümü,
adayın geçerli kimlik belgesi ile kontrol edileceğinden söz]ü sınava katıImaya hak kazanan
adayların, yanlarında geçerli kimlik belgesini getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri
tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edi]ecektir.

Giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda beliıtilen belgeleri
Bakanlığımız resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında; bulundukları ilin
VaIilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edecekierdir.

F) ADAYLARA DUYURU ŞEKLi
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili dultrular; Bakanhğımız wrvı.v.icis|eri.gor,.tr adresli intemet

sitesi ve ilgili Valiliklerin "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi
üzerinden yapılan dulurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara aynca yaz ile bildirimde
bulunulınayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

G) SINAV YERI
Cjiriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız wrvıv.ioisleıi.gor,.tr adresli internet

sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Ğ) sA,şvunuLARIN DEĞERLENDiRiLMEsi
Müracaat]ar tamamlandıktan sonra, adayların Bakanlık merkez teşkilatında veya 8| il

valiliğinde tercih ettikleri pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü. ön
lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve mesleki ve teknik lise mezunları için ise KPSSP(94)
puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi
tutulacak olup. sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara
göre heı pozisvon unvanı için KPSS(B) Grubu puan tiirlerine göre ilan edilen pozisyon
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saylslnln 5 katı kadar aday, giriş(söZlü) sınavına katıImaya hak kazanacaktır. Slnava katılmaya

hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez teşkilatı ile 81 il valiliğine ilişkin unvan bazlı listeler

2l Mart 2019 tarihinde Bakanllğımız Wlvrl.icisleri.gov.tr adresli intemet sitesinde ilan

edilecektir Aynı puan türü 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 sıralamasına göre ilan edilecektir.
Ek-2 sayılı tabloda belirtilen sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden

adayların gerekli şartları taşlyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şaı,tları taşıyan adaylar,

giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda

gerekli şanları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu

durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

D GİRiŞ(SöZLü; sıNı,v vnru,nni
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak k azanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri,

sınav tarihleri ve ilgiti diğer bilgiler Bakanlığımız \\iwıv, icisltri,qov,tr internet adresinde ilan

edilecektir.
Adaylann sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav

Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik
belgelerinden §üfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerli|ik süresi bitmemiş pasapoıt)

herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar
sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan
adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun

hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edi]en pozisyonlar için Bakanlık Sınav Komisyonunca,

taşra teşkilatlnda ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde
oluşturuIan BöIgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrrca wrvw.icisleri.gov.tr
internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları
gerçekleştirilecektir.

D GİRİŞ(SÖZLÜ) srNlv KONULARI
l- Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve

Diplomatikası (Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve
Kavramları, ArşivciI ik Term inolojisi konuIarından,

2- Mühendis pozisyonu için;
a) Harita Mühendisi pozisyonu için; GeneI Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Harita Projeksiyon|arı, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte
veri Tabanları konularından.

b) Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar ve
Ölçme, Elektrik Makine[eri, Güç Etektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler,
Kontrol ve Otomasyon konularından,

3- Tekniker pozisyonu iç in:
a) Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültiir, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,
b) BiIgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek. Genel Kültür. Anayasa. İdare

llukuku, Atatürk llkeleri ve İnkılap Tarihi,657 sa_vı|ı Devlet Mcınurtarı Kanunu ile İçişleri
Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

4- Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sisremi (CBS Temel llke ve
Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
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5_ Büro Personeli, Elektrik_Elektronik Teknisyeni pozisyonları için; Genel Yetenek, Genel
Kııltür, Anayasa, idare Hukuku, Atatürk ilkeIeri ve İnkı|ap Tarihi, 657 sayllı Devlet Memurları
Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

il cinİŞ (SöZLü) StNAV KoMiSYoNU
Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8)

bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak beliıtilen sekiz (8) İl de

Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4)

üyeden oluşur.
Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan ada1,Iar

Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda

bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında
gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.

o GİRiŞ(SöZLü; sıNı.vrNrN ŞEKLi vE USULU
,l/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır, sözlü sünava girmeye hak

kazanan aday|ar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (l0 puan),
c) Liyakati, temsil kabiIiyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (l0 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (l0 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (l0 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (l0 puan), olmak üzere l00 tam

puan üzerinden değerlend irilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katıImayan

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

§ GiRİŞ (SöZLu SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDiRİLMESi
Sözlü sınav l00 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik oıtalaması alınarak adayların sözlü
sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını
oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra
teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b
sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan
Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya
öncelik verilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Bakanlığ ımızca belirlenecek tarihte wrvw. ic isieri.gor,.tf internet adresinde ilan
edilecektir.

İlgili Sınav Kom isyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine
itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere
her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrü ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl
ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri yine Bakanlığ ım ızca bel irlenecek tarihte r.r ı.vrı,. ic isleıi. gtı,-.tü, internet adresinde ilan
edilecektir.

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.

II/72



L) GiRiş (sözı,Ü sINAv soNuçLARINA irinız
Bakanlığımız inteınet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı

l,istelerine itirazlar. listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri

içerisinde atİaylarln slnava girdikleri ilgili Sınav KomisyonIarına bir dilekçe iIe itirazda

bulunulan hususun belgelendirilmesi şaıtı ile kabul edilecektir.
ilgili sınav komisyonlan itiraz|arı 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. Itiraz sonuçlarına

göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte ı.vwıv. icisleri. ıaov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan

itirazlar işleme alınmayacaktır.

M) ATAMA VE SÖZLEŞME inızar,auAyA ESAS İSTENiLECEK BELGELER
1- 2018 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- lıttp://pers onel.ic isleri. gov.tf internet adresinin "Omek Formlar ve Dilekceler"

sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Giriş(sözlü) sınav sonuçları Bakanlığımız resmi intemet sitesinde ilan edilerek i[gi[i

adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, alrıca ilgili adaylara yazılı
bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıI olarak
kazanan adayların 1ukarıda l ve 2 nci maddelerde belirtilen atama belgelerini, Bakanlık merkez
teşki]atında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, taşra
teşkilatında ilan edilen pozisyonlar iç in ise İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik
İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye
ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.

N) ATAMA VE SÖZLEŞME iMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERi
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama

iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri
ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise. adayIarın İş falep Formunda tercih enikleri Valilik İl
Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen stire içerisinde teslim
etmeyenler ile gerekli şaıtları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanı|mış hak sayılmayacaktır.

O) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle

boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözIeşme imzaIan ab ilecektir.

ö1 »iĞın HususLAR
Gerçeğe ayları beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya

birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; gitiş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilecektir. Alrıca bu adaylar hakkında,5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ilan metninde beliftilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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