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Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrine ihdas edilen 124 adet 4/B Sözleşmeli Personel 

pozisyonlarına, 2020 yılında yapılan Kamu Pe:·sonel Seçme Sınavı B) grubundan lisans mezunları için 
~S_S(P3), ön lisans mezunları için KPSS(P93), sonuçlarına göre giri (sözlü) sınavı ile personel alınacağın_a 
ılışlcin İçişleri Bakanlığı Personel Genel' Müdürlüğünden alınan 22.11. 21 tarihli ve 17758 sayılı yazı ve ekı 
sınav ilanı ilişikte gönderilmiştir. 

Söz konusu ilanın, İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ce Valiliğimiz internet sitesinden 
yayınlanmasını, Kaymakamlığınız ve Valiliğimiz birimlerince de gerek i duyurunun yapılmasını rica ederim. 
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T.C. 
iÇiŞLERİ BAKANUĞI 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMA~ ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL ALlMlNA İLİŞKİN GiRiŞ(SÖZLÜ) ;JNA V DUYURUSU 

.ı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunınüi'~ 4 üncü maddesinin [B) fıkrasına göre 06/06/ l 978 t~ri~I i 
ve 7 /15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözle, meli Personel Çalıştırılmasına İlışkın 
Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde;· Bakanlığımız merke, ve taşra teşkilatı emrinde istihdam 
edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisvon unvanı belirtilen toplam 124 ade~ 
boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara 'da yapıl: cak giriş(sözlü) sınavı ile sözleşmelı 
personel alımı yapılacaktır. 

A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine gö.re alın~cak sözleşmeli perso ~elin unvan ve boş pozisyonlarının 
dağılımı 

1) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ) 
1 

Ek-1 

MÜHENDİS 
PODSYON . t----ır-----,.----.-----,.----.---'---.--------,----ı AKSİ\' 
UNV.00 AVUKAT MÜTD.CİH SOSYAL PSİXOLOG 

TIICÜMAN ÇALJS)IACI 

VSSPUAN 
İPSSP3 rOıO, 

eQ1,lSYQN 
'SAYISI. ' 
TOlİ.W 

J.iuı Harita l.lıme Bilpıyar y mlııı I l.ltkırik- [lıktı'uik E.ıdiJ1ri 1/ZMANI 
Dektrıaik lla~rlqme 

1'PSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KP.SSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 KPSSP3 

3 l 1 4 4 l z 2 ı , 

34 

(İaıiliıu) 

KPSSP3 

l 

2) BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI 

S.NO lL CAĞRl KARŞILAMA Pl~RSONELİ 

KPSSP3 KPSSP3 

Ek-2 

ÖN LİSANS (ÇAĞRI ÖN LİSANS TOPLAM 
MERKEZİ HİZMETLERİ (DİĞER) 

BÖLÜMÜ MEZUNU) 
KPSSP93 KPSSP93 

1 AFYONKARAHİSAR l - l 
2 AMASYA 1 l 1 2 
3 ARTVİN 1 - 1 
4 AYDIN 1 - 1 
5 BALIKESİR l - 1 
6 BİLECİK 1 l 2 
7 BİTLİS l - 1 
8 ÇANKIRI 1 1 2 
9 CORUM 1 1 2 
10 DENİZLİ 1 1 2 
)1 EDİRNE 1 1 2 
12 ERZURUM 1 2 3 
13 ESKİSEHİR 1 2 3 
14 HAKKARİ 4 5 9 
15 iZMiR 2 3 5 
16 KARABÜK 1 - l 
17 KARAMAN 1 l 2 
18 KARS ı 1 2 
19 KASTAMONU 1 - ı 

20 KAYSERİ 1 1 2 
21 KIRIKKALE 2 2 4 
22 KIRKLARELİ 1 1 2 
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ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELi 

' 

1 
23 MARDİN 4 
24 MUS 

2 2 
ı 1 ı 

25 ORDU 4 2 2 26 RİZE 1 1 -27 SAKARYA 1 2 J 
18 SAMSUN 1 l -29 SiVAS 1 1 -30 TEKiRDAĞ 1 1 2 
31 TOKAT 1 1 -
32 TRABZON 8 8 16 
33 U$AK 1 1 2 
34 YOZGAT 1 1 . 
35 ZONGULDAK 1 1 -

45 45 
TOPLAM 90 90 

B) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET 
Ek-3 

UNVAN Hf ZMET YILJ ÜCRETi 

a) 5 yıldan az olanlar ' 6181,40 

AVUKAT 
b) 5 Yıldarı 10 Yıla Kadar Olanlar 6335,42 

c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanla 6477,74 

d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanla 6631,48 

e) 20 Yıldan Fazla Olanlar 6823,54 

a) 5 yı ldan az olanlar 6765,89 

MÜHENDİS 
b) 5 Yıldan; 10 Yıla Kadar Olanlar 6919,62 

c) 10 Yılda~ 15 Yıla Kadar Olanla 7073,25 

d) 15 Yıldı, n 20 Yıla Kadar Olanla 7227,05 

e) 20 Yılda Fazla Olanlar 7419,13 
a) 5 yıldan ıız olanlar 4039,26 

b) 5 Yıldan 10 Yı la Kadar Olanlar 4214,35 

ARŞİV UZMANI c) 10 Yılda 15 Yıla Kadar Olanla 4380,14 

dl 15 Yıldıı'n 20 Yıla Kadar Olanla 4550,58 

c) 20 Yılda ' Fazla Olanlar 4746,70 

HİZMET ~ILI ÜCRETİ 

MÜTERCİM-TERCÜMAN 
3 Yıldan A • Olanlar 4974,56 

3· Yıldan 5 iYıla Kada'r Olanlar 5608.23 
5 Yıldan F~zla Olanlar 5903,00 

HİZMET VILI ÜCRETİ 
1--------ı-------+.,,.......,.-:----~ 

5 Yıldan Ak Olanlar 5138 18 
SOSYAL ÇALIŞMACI 5 Yıldan 1~ Yıla Kadar Olanlar 5203,67 

10 Yıldan .5 Yıla Kadar Olanlar 5307 56 
15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar 5457,65 

20 Yıldan 'i'azla Olanlar 5650,15 

HİZMET, ':YILI ÜCRETİ 

PSİKOLOG 5 Yıldan A~ Olanlar 5138 20 
;;:...::::=:=.:...------ı-------t-::-::-:-:-'":::-------ı 

5 Yıldari ı.j Yıla Kadar Olanlar 5203 67 

10 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 5307 56 

15 Yıldan !o Yı la Kadar Olanlar 5457,65 

20 Yıldan Fazla Olanlar 5650,15 
L------------~--- ı 

i 
' 
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ÇAc';RI KARŞILAMA PERSONELİ 
:ı) S vıldan :ız olanlar 3962 13 

b) S Yıldaı 10 Yıla Kadar Olanlnı 4078,32 

En az Ön Lisans mezunu olanlar c) 10 Yıld: n IS Yıla Kadar Olanh r 4193 98 

d) lS Yıld · n 20 Yıla Kadar Olanl r 4341 ,06 

* Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel ozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2021 yılı Temmuz 

ayına aitti H ı · · r. er yı ıçın memur maaşların ( yapılan zam oranı, da artış yapılacaktır. 

c) 20 Yıld n F:ızla Olııııl:ır 
4572 46 

1 

C) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURl ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR 

. . 1~657 sayılı Devlet Memurları Kanu rı:ınun değişik 48 in"i maddesinin (A) bendinde belirtilen 

nıteliklen taşımak, 

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olncı.k, 

(b) Kamu haklarından mahrum buluıut,ı:mak 
(c) Tür~ Ceza Kanununun 53 ~cü ma desinde belirtilen sü~·eler geçmiş olsa bile; kasten işlen~n _bir 

suçtan dolayı hır yıl veya daha fazla süreyle h pis cezasına ya da af a uğramış olsa bile devletin güvenlığıne 

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen n işleyişine karşı st çlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullrnma, hileli iflas, ihal !ye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

kanştınna, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve~a kaçakçılık suçlarından mahkum 

olmamak, 

(ç) Erkek adaylar için askerlik dururJı u bakımından; askeılikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 

gelmemiş bulunmak veya askerlik ç·agına ge\riıiş ise muvazzaf asi erlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 1 · 

(d) 657 sayılı Devlet Memurları K.An1
-. unun 53 üncü n adde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilece'.! ı ıl hastalığı bulun 1amak, 

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocal~ a, 1ının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 

(01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar)., 

B) ORTAK ŞARTLAR 

1- ÖSYM tarafından 2020 yılında 1a~ lan Kamu Persoı el Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans 

mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunJrrı çin KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS 

puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bul ına ılardan, KPSS pt an 
1
türii ve tercih edilen pozisyon unvanı 

esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan ~m '.amasına göre ilaı edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı 

adayın içerisinde bulunmak, . · / 

2-Başvurular sadece bir Il'e veya Bak nlığa yapılır, biden fazla pozisyon unvanına veya birden 

fazla İl'e ya da Bakanlığa yapılan başvurullr l,c.bul edilmeyecek ir. 

3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılma:ı'ım İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının 

(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini l k arafü fesheden acayl,arın başvuruda bulunmasında herhangi 

bir engel bulunmamaktadır. 

4- Avukat, Mühendis(İnşaat, Harit~:, t-ı akine, Bilgisayar Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik 

Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, wiµtı rciın-Tercüman ( ngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog 

pozisyonlarından herhangi birine başvurud 1 bı lunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen 

özel şartlara ilave olarak; 1 / 

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında ihe hangi bir 4/8 söz eşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda 

bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyo'l, i ırıarn ile halen ,örev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel 

pozisyon unvanının aynı olmaması, ı / 
(b) Karım kurum ve kuıuluşlarıı :da t.erhangi bir 4/1 sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken 

sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten ,5pd görev yaptıkları 14/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı 

unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları ha nde, son müracaa tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. 1
1 1 

:i 1 
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C) ÖZEL ŞARTLAR 
1-AVUKAT: 

a-Hukuk Bölümünden mezun olmak 
' b-Barodan veya noterden onaylı AVukatlık nıhsatına sahiı olmak, 

2-ARŞİV UZMANI: 
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümant:ısypn ve Enformasy n, Arşivcilik veya Kütüph~~ecilik lisans ~rogramından ya da programında Osmanlı P.ıle grafyası, Arapça, arsça derslerinden en az bırıne yer veren lısans bölümlerinden mezun olmak 

' 
3-MÜHENDİS: 

Bilgisayar Mühendisi: 
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği be ümünden mezun lmak. 

Yazılım Mühendisi: 

olmak. 
Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım M hendisliği, Yazı m Mühendisliği bölümlerinden mezun 

Makine Mühendisi: 
Fakültelerin Makine Mühendisliği bölüı ünden mezun o ak. 

Elektrik- Elektronik Mühendisi: 
Fakültelerin Elektrik- Elektronik Mü'.1en isliği bölümünde mezun olmak. 

Elektronik Haberleşme Mühendisi·. 
Fakültelerin Elektronik ve Haberleşrr..e l ühendisliği bölüı ünden mezun olmak. 

Harita Mühendisi: 
Fakültelerin Harita Mühendisliği bölüm· nden mezun olm 

İnşaat Mühendisi: 
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölihnü den mezun olma . 

Endüstri Mühendisi: 
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği 

Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliti o· lümlerinden mez n olmak. 

4- MÜTERCİM- TERCÜMAN (İngilizce): 
a-Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı , İngiliz Dili ve arşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Müterc m- Tercümanlık, İngilizce, Fransızca 

Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngiliz: ), bölümlerinden irisini bitirmiş olmak. 1 • b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından naz (B) düzeyin e lngilizce YDS belgesine sahip olmak 
veya buna. denk kabul edilen ve uluslararasi\ eçerliliği bulun n (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMIK) bir belgeye sahip olmak. 

5- PSİKOLOG: 
1 

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mtzuı olmak. 
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6-SOSYAL CALIŞMACI: . 
a-Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çulışma ve Sosyal izmetler bölümlerinden birisini bitirrnış 

olmak. 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4ffi sözleşmeli person l olarak çalışmıyor olmak, .. 

1 
. 

ak I kt iken soz eşmenın 
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/8 sözleşmeli pers nel olar ça ışına a · 1 ak 

feshedilmesi durumunda, son müracaat ta:ihi itibarıyla bi r yı l! k bekleme süresini tamamlamış O 
m 

gerekmektedir. 

7-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ: 

Ön Lisans Mezunları için (Diğer) 
a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü ha ·iç ön lisans mezL u olmak, 
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B s 'zleşmeli persone olarak çalışmıyor olmak, .. 

1 
•n 

1 k I kt iken soz eşmenı 
b- Kanm kurum ve kuruluşlarında 4/ sözleşmeli pers nel o ara ça ışına a . . 

1 1 
feshedilmesi durumunda, son mürac at tarihi itibarıyl bir yıllık bekleme süresını tamam anı ş 
olmak gerekmektedir. 

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Mer tezi Hizmetleri ölümü Mezunları) 
İk d bunlara denkliği 

a- i yıllık yüksekokulların Çağrı )1 erkezi Hizmeti ·i bölümün en veya 
Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edile bölümlerden me un olmak, 

b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B s zleşmeli persone olarak çalışmıyor olmak, . 
· ·· Jeşmenın 

c- Kanıu kurum ve kuruluşlannda 4/8 1 sözleşmeli perso el olarak çalışmakta iken soz k 
feshedilmesi durumunda, son mün.caat tarıh i' tibarıyla bir yıllı bekleme süresini tamamlamış olma 

gerekmektedir. 

Ç) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞI:.l<! İ, YERİ VE TA İHİ 
1- Adaylar; giriş(sözlü) sınav başvun•J;. ını e- Devlet üze inden İçişleri Bakanlığı Kariyer K~pısı: 

Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://iseali nkariyerkapisi.cb ko.gov.tr) adresinden, e- Devlet ş!fresı 
ile elektronik ortamda yapacak olup, ayt ca adaylar baş uru tarihleri arasında Bakanlıgımız 
https://www.icisleri.gov.tr adresli İnternet sit sinde yayımlanac k sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer 

alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmelej in yönleııdirilec tir. 
2- Başvurular 29 Kasım 2021 tarihi de saat:9:30'da başlayıp, 03 Aralık 2021 tarihinde 

saat: l 7:30'da sona erecektir. 
3- Kariyer Kapısı (bttps://isealimkariye kapisi.cbiko.gov. r) adresi üzerinden başvuru yapmayan 

adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, ş'¾ sen, kargo ya da osta yoluyla yapılan başvurularda kabul 

edilmeyecektir. ı 

4- Giriş(sözlü) sınavına başvurac .Jk l adayların ınez niyet bilgileri e-Devlet üzerinden 
Yükseköğretim Kurumundan otomatik o'.ar~ gelmektedir. ilgilerinde, hata/eksiklik olan veya 

Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgil 1 ri gelmeyen ada !ar başvuru güncel bilgilerini manuel 

olarak giriş yapıp, onaylı diploma emeği veyt 1ezuııiyet belgel rini pdf ya da jpeg fonnatında sisteme 

yükleyeceklerdir. 
5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğre m kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim 

durumuna ilişkin denkliği olan adayların, d~ 1 loma veya mez niyet belgesi yerine denklik gösterir 

belgelerini pdfya dajpeg formatında sisteme i . emeleri gerekm ktedir. 
6- Erkek adayların askerlik bilgileri M i Savunma Baka lığından otomatik olarak gelmektedir. 

Askerlik bilgilerinde hata olan adayların '. erhangi bir as rlik şubesinden askerlik bilgilerini 
güncellettirmeleri, bilgileri güncellendikten sorı · da başvuruda bu unmaları gerekmektedir. 

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B özleşmeli person I pozisyonlarında tam zamanlı olarak 

görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşıne~ i J hedilen ya da söz eşmesini tek taraflı fesheden adayların, 

bir yılık bekleme süresini doldurduklarını be, leyebilmeleri içi görev yaptıkları eski kurumlarından 
alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg fr:ıı tında başvuru sır sında yüklemeleri gerekmektedir. 

8- Avukat pozisyonuna başvuracak dayların baroda veya noterden onaylı Avukatlık 

ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatırıda sın;: \ ı odüliine yüklem !eri gerekmektedir. 

9- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvum : adaylardan; Bil< i ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon 
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ili 

., 

ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphaııec ik lisans progra ından herhangi birinden mezun olm~yıp, 

programında Osmanlı Paleografyası, Arap ı , Farsça dersle inden en az birine ye_r veren lısans 

bölümlerinden mezun olan adayların bunu gö f rir onaylı trans ipt belgelerini pdf ya da Jpeg fonnallnda 

modüle yüklemeleri gerekmektedir. 
. 

10- Mütercim-Tercüman(İngilizce) · anına başvuran adfyların YDS bilgisi oto_matık olarak 

gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip , aşka bir belge en (CPE, CAE, TOEFL IBT _v~ PTE 

AKADEMİK.) en az (B) düzeyinde yabancı di bildiğini belgel en adaylar, söz konusu belgelen sıSleme 

yüklemek zorundadır. 
11- Kariyer Kapısı-Kamu (şe Alım Plat ormu üzerinde" şleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir ... " 

ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değden irilmeye alının · yacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru 

işlemlerinin ta~amlanıp tamamlann:ıadığın ı k<lıµtrol etmelidirl7r. . . . . . a ılan 

12- Karıyer Kapısı-Kamu [şe Alıml/Platfonnu üzerın en, başvuru tarıhlen ıçensınde Y P .. 

başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranıı~~.i "Başvuru Dun mi' sütununda y~r alan "Başvuru Henuz 

Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "G~ c ile" butonu ile ·· dellenebilecektır. k 

13- Başvuru tarihleri içerisinde ba~v ' sunu tamamlay n ancak başvurusunu tekrar güncelleme,, 

isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekran:nda i "Başvuru Du mu" sütununda yer alan "Başvuru Alınd1 

~ürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sü nunda yer alan "İp,tal Et" butonuna basarak "B~turumu 

iptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu ipr.alıe eceklerdir. İptal ·şıemi gerçekleştirildikten sonra B~~vu~ 

Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" i~b esi yer aldığınd , e~ranın sağ üst köşesinde bulunan Yenı 

Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapab~\e ·eklerdir. 1 
ak 

14- Başvuru işleminin hatasız, ekfıi siz ve bu ila da belirtilen hususlara uygun olar 

yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru / · şamasında siste 1e I yüklenmesinden, başvuruda bulunan 

adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etınciy n adaylar herha gi bir hak talebinde bulunamayacaktır. . 

. 15~ ~da~I~; istenilen bilgilerin_in_ ~11 v ba~vuru aşa na~ında e-Devlet ü~erinden gelmemesı 

halınde, bılgılerını beyan ederek belgelermı P,Ö ya da Jpeg fonn tında yükleyeceklerdir. 

16- Başvurularını başarı ile gerçekleş~ ' .n adaylar baş u ~ürecini tamamladıktan sonra "Başvuru 

Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir: 1 

17- Usulüne uygun ve/veya zamanında apılmayaıı baş !ar kabul edilmeyecektir. 

18- Sınava katılma hakkını elde jb emeyen başvu u sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. / · 

1 

D) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ ll 1 

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili , t~ · yurular; ihtiy ç I duyulması halinde Bakanlığımız 
https://www.icisleri.gov.tr adresli internetr,I itesinin "Du ul_ir" bölümünden de yapılabilecektir. 

Bakanlığımız resmi İnternet sitesi ile K.ıriy r Kapısı- Kam I~e Alım Platfonnu üzerinden yapılan 

duyurular tebligat hükmündedir. İlgili aday!~ ayrıca herhangi ir ~azılı bildirimde bulunulmayacaktır. 

Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu· İş1e · tını Platformu a l)aşvuru esnasında e- Devlet üzerinden 

otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrularu1i cep telefonu n ımkrası ile e-posta adres bilgileri, gerekli 

durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alı ı1afı 1:tır. 
1 

Söz konusu duyuruların takip edıl~ !'lesi nedeniyle luşabilecek hak kayıplarından adayların 

kendileri sorumlu olacaktır. I I 

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİU. ESİ 
il 
1 

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, 
1 

J 

1- 2020 yılı KPSS puan türü ve ) u~? da belirtilen bö üll'1ıler kapsamında her il ve pozisyon için 

KPSS puan türleri sıralamasına göre ilan 1!dil f kadro sayısını eni fazla dört katı içerisine giren adayların 

başvuruları ilgili sınav komisyonunca s!st~~~ t er ala? başvur . be!~eleri_ üzerinden kon~ol edilecektir. Bu 

nedenle adayların başvuru yaparken bılgılerı Jn ve sısteme )'l kle,dıklerı evrakların dogruluğundan emin 

olmaları gerekmektedir. // 
1 

2- Başvuru şaıtlarını taşımadığı a~l .plan adayların başvuıuları reddedilecek olup, adaylara 

başvurularının reddedildiği SMS ve e-pos;a ~ l~yla bildirilece tir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak 

kayıplarından adayların kendileri sorumlu o a aktır. 
1 
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3- Başvurusu kabul edilen adaylarır. tere h ettikleri il ve zisyon unvanlarına göre lisans mezunla_rı 
KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunlar! KP 'SP(93) puan t' rü esas alınarak en yüksek puana_ sahıp 
adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutu ' cak olup, sözle eli boş pozisyonların dağılı~ını ~osı_enr 

Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolara göre her il ve po syon unvanı içi KPSS(B) grubu puan türlenne gore ~lan 

edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı ka r aday arasına iren adaylardan başvurusu kabul edılen 
adaylar, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hal: ka nacaktır. 

t · · ( ·· ı ·· ) sınavına 
4- 1 ve unvan bazlı sınava !:atıl ıaya hak kaz nan adaylardan; gırış soz u . . . 

katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Balcan! · ımız htt s://w w.icislcri. ov.tr adresli İnternet s'.ıe~ı~ın 

"Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapı sı- amu 1şe Alım Platfonnu üzerinde adayların bılgısıne 

sunulacak olup, adaylara aynca yazılı bildi·im eya tebligat yap lmayacaktır. . 

5- Aynı puan türü ve pozisyon için baş · uran adaylard en son adayın aldığı puan ıle aynı puana 

sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına karılm ya hak kazana aktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı 
sıralamasına tabi tutulacaktır. 

6- Adaylar, giriş(sözlü) sıııavı ile ilgil i dunımlannı Kariyer Kapısı 
(https://isealinıkariyerkapisi.cbiko.gov .tr) adre~ üzerinden takip edebileceklerdir. . 

7- Adayların giriş(sözlü) sınav sa2tind .n en az yarım aat önce sınava gireceklen yerde h~~ır 
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.( kimlik kartı, nü us cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlılı~ 
süresi bitmemiş pasaporı) herhangi birini yanla I nda bulundum1 lan gerekmektedir. Söz konusu belg~lerı 
ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olu bu adaylar kon ile ilgili olarak herhangi bir hak talebınde 

bul~~mayacaklardır. 1 
F-ITIRAZ 

Bu ilanda belirtilen il ve pozisyonlar.ka anımda KPSS p an türleri esas alınarak oluşturulan başarı 
puan sıralamasına göre belirlenen kesin olı .1ay, değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 13-14 Aralık 2021 

tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mes ai , atleri arasında, 
Kesin olmayan giriş(sözlü) ı,ınav sonuç nna itirazlar is sonuçların duyurulmasından itibaren üç 

iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatl ri arasında ilgili ınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda 

bulunulan hususların belgelendirilmesi şart ile abul edilecektir. 
İtiraz için belirtilen tarih ve saat arnlığı ışında Bakanlı ımız evrak kaydına veya faksına iletilen 

itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 
Sınav Komisyonunca itiraz üzerine pılan inceleın sonucu, ilgili adaylara yazılı olarak 

bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonu a verilen karar] r kesindir. 

G- GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI 

!-AVUKAT POZİSYONU İÇİN; 

657 Devlet Memurları Kanunu, 473':- Sa ılı Kamu İhale anunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Göre"Iİle ·nin Yargılanma ı Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4982 , ayılı Bilgi Ediı e Kanunu, 2577 Sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu, 2839 Sayılı Milletvekili S :,çin Kanunu, 5271 ayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 

Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 Sayılı imar K3t nu, İdare Huku u konularından, 
1 

2-MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN; 

Bilgisayar Mühendisi: 

Programcılığa Giriş, Veri Yapıları, Bil ı'sayar Temel B lgi, Algoritı11a Yapıları, Ağ (Network) 

Sistemleri, Veri Tabanı, Web Programcılığı . işi im Sistemleri, ğ Mimarileri konularından, 

·ı 
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Yazılım Mühendisi: 

. . Web Programcılığı, Network, Java, Ex 
1

el, Sistem Yazı ımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel 

Bılgı, Programcılık Giriş konularından, 

Makine Mühendisi: /' 

Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekani ~ , Havalandınna e Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı 

ve Güvenliği konularından , 

Elektrik- Elektronik Mühendisi: 

Ele~ik Elektronik Ölçme, Elektr:k vreleri, Devre alizi, Sinyaller ve Sistemler, Elekt_r!~ 

M?1<lneleri, Iletkenler, Genel Network ve B~lgis yar Bilgisi, Ele tronik Devre Elemanları, Güç Elektronıgı , 

Mıkrodenetleyiciler, Lojik Devreleri, Haberleş e konularından, 

Elektronik Haberleşme Mühendi.,i: 1 

Temel Kavramlar ve Ölçme, Güç Elektı niği, Sinyaller e Sistemler, Elektronik Devreler, Lojik 

Devre Tasarımı, Sayısal Haberleşme, Analog ıl aberleşme, Ante ler ve Yayılma, Mikroişlemciler 

konularından, 
1 

Ha~ita Mühendisi: . ı 

Ranta Mühendisliği Pozisyonu- Için L ·ans Eğitimine it Mesleki Bilgiler, Anayasa, 657 Sayılı 

Devlet Memurluğu Kanunu Konuiarından, 

İnşaat Mühendisi: 

Malzeme Bilgisi, Betonanne, Hasar ürleri, Onanın Güçlendinnc, Çelik İnşaat, Geoteknik 

konularından, 

Endüstri Mühendisi: 

Veri Madenciliği, Karar Destek Sistem ri, Simülasyon e Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi, 

Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun konularından, 

3-ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN; 

34 73 Sayılı Muhafazasına Lüzum !{alı ıyan Evrak ve alzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabll! i Hakkında Kanın , Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, 

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşki:atı rşiv Hizmetleri önetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, Anayasa konularından, 

4-MÜTERCİMffERCÜMAN(tNGİLİZ
C 

Adayı Tanımaya Yönelik İngilizctı S 

Yönelik İngilizce Sorular, Adayın Başvmdu 

Kendini İfade Edebilme, Açık Ve Anlaşıhr İ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anaya 

POZİSYONU . ÇİN; 

lar, Adayın İş ecıiibesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye 

Alana Olan İl isini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, 

işim Yetenek! inin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular, 

Atatürk İlkele i Ve İnkılap Tarihi konularından, 
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5- SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONU içj ; 
1 

Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans t· itimine ait mesl ki bilgiler ve Genel Kültür konularından, 

6- PSİKOLOG POZİSYONU İÇİN; 

. ~sikolojiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Gel j şten Günümüz Psikoloji Bili_~!• P_s!kolojid~ Kuramlar, 

Psikolojik Bozukluklar, Gelişim Psikolojisi , S al Psikoloji, D· vranış PsikoloJısı Bılımsel Yontemler ve 

Duygu, Stres ve Sağlık konularından, 
1 

7- ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ PO İSYONU İÇİN 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ult slar rası Anlaşmalar Coğrafya, Atasözü Ve Deyimler, Genel 

Bilgiler ve Güncel Olaylar konularından, 

Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ V0 USULU 
. ! 

1 . 

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü ol ı dk tek aşamada apılır. Sözlü sınava girmeye bak kazanan 

adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üy~ l tarafından; 
a) Sı~av konularına ilişkin bilgi düzeyi I O puan), 

b) Bır konuyu kavrayıp özetleme, ifade eteneği ve muh keme gücü (10 puan) , 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve 
I vranışlannın gö ·eve uygunluğu (10 puan), 

ç) Ôzgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırı ılığı (10 puan), 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (1 O 
I an), 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere a ıklığı, konuları a (10 puan), olmak üzere 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilir. 
Sözlü sınava katılmaya hak kazand~ğı ide ilan edilen ınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, 

sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. ' ' 

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARI ' .N DEĞERLE 

Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sım_:v k misyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 

100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. ~ puanların aritı etik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu 

teşkil eder. Her aday için verilen sözlü sın.ıv ~ Jnı adayın başa puanını oluşturur. Giriş(sözlü) sınavında 

başarılı olabilmek için aday notunun 70'de aşağı olmama ı gerekir. Başarı puanının aynı olması 

durumunda KPSS puanı en yüksek olan aday~ ıralamada öncel k verilecektir. 

Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, baş ı puanı en yük ek puanlı adaydan başlanmak üzere sözlü 

sınava ilişkin kesin olmayan başarı' listesi oluş urulacaktır. Adaylar Bakanlığımızın 

https://www.icisleri.gov.tr adresli interı:et / tesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platfonnu üzerinden 

bilgilendirilecektir. 
Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teş · 

türüne göre ayrı ayrı ilan edilen poiisycın 
belirlenerek, adaylar Kesinleşmiş •Gir 

https://www.icisleri.gov.tr adresli inten .et 

öğrenebileceklerdir. 

atı ayrı olmak ( zere her pozisyon unvanı için KPSS puan 

ısı kadar asıl e en fazla bir katına kadar yedek aday 

Sözlü) Başarı bilgilerini Bakanlığımızın 

tesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 

Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan mış olmak, kesi leşmiş giriş(sözlü) sınav sonuçlarına göre 

asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyer. ad 
1

lar için lıerhan · bir hak teşkil etmeyecektir. 

1-ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA ESAS İSTE İLECEK BELGELER 

1-Diploma veya mezuniyet belgesın in 
I 

lı veya onaylı · rneği , 

2-Yurt içindeki veya yurt dışındak i ö · tim kurumları dan mezun olup, ilanda aranılan öğrenim 

durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği q adayların, de klik belgesinin as lı veya noterden onaylı 

fotokopisi, 
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3-Bakanlığımız Personel Genel Mü'.lüıJ ünün htt : // ersonel.icisleri. ov.tr İnternet adresinin 

"Personel Kimlik Kartı" sekmesinin "Persor. Kimlik Kartı da Kullanılacak Fotoğraf Standartları" 

bölümünde yer alan özelliklere uygun olara}.~ç~ ( rilmiş 600*80 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde 

fotoğraf (CD ortamında), ı 

4- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım P.latf nu üzerinden · ınacak "Başvuru Bilgileri" çıktısı, 

5- 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Son Belgesi, 

6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak ~ 'ylardan; Avuk tlık nıhsatnamesinin baro veya noterden 

onaylı örneği, 
1 

.. _ . 

8-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğı tim kurumların an mezun olup, ilanda aranılan ogrenım 

durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliğ ı olJ adayların, den lik belgesinin aslı veya noterden onaylı 

fotokopisi , 
9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B ' özleşmeli pers nel pozisyonlarında tam zamanlı olarak 

görev yapmakta iken kurumlarınca sözıeşn:esi shedilen ya da özleşmesini tek taraflı fesheden adayların , 

bir yıllık bekleme süresini doldurduk arını b geleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından 

alınmış onaylı Hizmet Belgesi, 1 • 

10- http://personel.icisleri.gov.tr fruerı t adresinin "Ô nek Foımlar ve Dilekçeler" sayfasından 

temin edilebilecek Mal Bildirim Fonnu ve Kaı u Görevlileıi Et k Sözleşmesi Foımu, 

Bu bildirim tebligat hükmünde olu.o, a ıca ilgili adayla a yazılı bildirimde bulunulm~y~caktır. Bu 

bildirim_ tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sına ı ı asıl olarak k anan adayların yukarıd~. b.~lı~~~~n atama 

belgelerıni, Bakanlığımız merkez teşkilatını t cih eden adayl r için Personel Genel Mudurlugune, ta~ra 

teşkilatını tercih eden adaylar ise 'tercih ettik! · Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine şahsen elden teSlıın 

etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo Jeya kur ile gönderilec k atama belgeleri dikkate alınmayacaktır. 

İ- AT AMA VE SÖZLEŞME İMZALA İŞ VE İŞLE ERİ 

İlan edilen pozisyonlar için Bakaıılık nhkez teşkilatı ı tercih eden adaylar için sınavı kazanan 

adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığ,mı 1
' /ersonel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve 

işlemlerini ise Bakanlığın ilgili birimlerince g -ekleştirilecekt r. 

Bakanlığımız taşra teşkilatında ilan ı len pozisyon! için sınavı kazanan adayların atama ve 

sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise adayla 1 

11 balvuru aşa sında tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri 

Müdürlüklerince yapılacaktır. · 

Geçerli bir mazereti olmadığı halde at ı be gelerini is enilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile 

gerekli şartlan taşımadığı sonradan anlaşılan! kör1ve başlatıl 1ayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçlan 

kazanılmış hak sayılmayacaktır. 
1 

/ 

J-YEDEKADAYLARIN ATANMASI l ' 
Sınav sonucunun kesinleştiği iİan tar ' i den itibaren ir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan 

pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre irlenen yedek daylar arasından atama yapılarak sözleşme 

imzalana bilecektir. 

K- DİĞER HUSUSLAR 
1 

1 

Gerçeğe aykırı beyanda bulurıar, ad !ar ile giriş(s"zlü) sınav şaıtlarından bir veya birkaçını 

taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giri ,5zlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz 

sayılarak atamaları yapılmayacak, at
amaııı ya .mış olanların i e atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. 

Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı rk Ceza Kanu rnnun ilgili hükümleri uygulanmak üzere 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda I lunulacaktır. 

İlan metninde belirtilmeyen diğeı hL , 'slar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

10/10 



e-JÇ1ŞLERİ PROJESİ 

Detay 

r-- ------~~ j 1 

1 

lçlı,LE 
Persorı ?I 

~ Yazdır 

1 

1 .~. 
BAKANLIĞI 
1el MOdOrlOOO 

Page I of 1 

İçerik 

1 
l li JMehmet fatih SERDENGEÇTI 1 

I DAGITIMU 

Savı : 49586582·902.03· l 7758 -JIJl _____ .j_ _____ --F2:.::.2:..::. ı.;:.;ı.c.:;;.20-'--211 

Konu : 2021 Yılı 4/b Sözleşmeli Personel Giriş ıözlü) 

Sınavı 
1--.....ı..a..=.;

.;.....----------
---l"-1:...,_ ____ ........j.._l _____ ......ı.. ___ 7 

~=====================::::D-.~ı-IT-ll-LH-E-R-LE_R,....IN_E_-J.. ________ -, 

Bakanlığımız merkez ve taşra te~ki 

Personel pozisyonlarına, 2020 yılında yapılaı 

mezunları için KPSSP(3), ön lisans menm 

sınaV1 ile personel alınmasına Bakan Onay: il 

Söz konusu sınavla ilgili ilan, yazı 

adayların katılabilmesi için gerekli duyurunw 

Ek: İlan (S savfal 

Da/jıtım: 

81 İl Valiliğine 
Bakanlık Merkez Birimlerine 

Bağlı Kuruluşlara 

Per.Gn.Md.Şb.Md.lerlne 

1 1 

tı emrine ihdas ı dil~n 124 adet 4/B Sözleşmeli 

( amu Personel Se çmJ Sınavı (B) grubundan lisans 

~ı için KPSSP(9 ), ~onuçlanna göre giriş(sözlil 

karar verilmiştir. / 
iz ekinde gönde ilmiş olup, şartları uygun olan 
1 1 . . / 
~apı masını rıca eı erım 

1 1 1 

Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ 
Bakana. 

Personel Genel Müdürü 

19.11.2021 

19.11.2021 

19.11.2021 

19.11.2021 

1 

Uzman : Nuray ÇEKO~LU 

Şube Müdürü : Gülder ' LDIZU . 

Daire Başkanı : M'?hm Gökhan ZENGiN 

Genel Müdür Yardımcısı : Kadir ,1er ESER 

İnönü Bulvan No:4 06644 Bakanlıklar/Ankara 1 

Telefon No: (312)422 41 64 faks No: (312)425 61 3 

e-Posta: lntemet Adresi: www.lclsleri.gov.tr 

Kep Adresi : lcislerlbakanligl@hsOl.kep.tr 

Bilgi için: Nuray ÇIÇEKOCLU 
Uzman 

Telefon No: 

'------ -- - - --- - - -- --- ~- - -- --------- --

https://www.e-icisleri .gov.tr/Evrak/Ev
rakU~ıu EvrakGenelPo JUp.aspx?IlgiliEvrakK... 23. l l .2021 


