
T.e.
i<;i~LERi BAKANLIGI

tctsi.eat BAKANLIGI MAHALLi iDARELER STAJYER KONTROLOR
GiRi~(SOZLU) SINAV DUYURUSU

Icisleri Bakanligi merkez teskilatmda Genel Idare Hizmetleri Srrufinda bos bulunan 15
adet Stajyer Kontrolor kadrosuna 12-14 Mayis 2020 tarihleri arasinda Ankara'da yapilacak
giri~(sozlU) smavi ile personel almacaktir.

A) ctnts (SOZLU) SINAVINA KATILMA ~ARTLARI

1- 657 sayih Devlet Memurlan Kanununun 48 inei maddesinin (A) fikrasinda sayrlan
sartlan tasimak,

2- En az dort yilhk lisans egitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, isletrne, iktisadi
ve idari bilimler fakultelerinden veya bun lara denkligi Yuksekogretim Kurulunea kabul edilen
yurt ici ve yurt disindaki ogrenim kurumlanndan birisini bitirrnis olmak,

3- Girisfsozlu) smavmm yaprldrgi yihn oeak ayirun birinei glinli itibanyla otuz bes
yasiru doldurrnarrus olmak.(O 110111985 tarihinden sonra doganlar),

4- OSYM tarafmdan 2018-2019 yillannda yapilan "Karnu Personel Secrne Smavi
KPSSP9" puan turunden en az 70 ve uzerinde KPSS puaru alnus olmak kaydiyla basvuruda
bulunanlardan en yuksek puanli 90 kisi icerisinde bulunmak (90 mel aday ile ayru puana sahip
diger adaylar da girls sinavma ahrur).

B) SINAV BA~VURU ~EKLi VE VERi

1- Adaylar; Bakanhgrrruzm www.icisieri.gov.tr adresli internet sitesinde yayinlanacak
olan srnav basvuru linki uzerinde yer alan "2020 yrh Stajyer Kontrolor Girisf Sozlil) Smavr i~
Talep Formuna" www.turkiye.gov.trinternet adresi uzerinden e-Devlet sifresi ile 13-17 Nisan
2020 tarihleri arasinda erisip, elektronik ortamda doldurarak muracaat edeeekierdir.
Milracaatlar elektronik ortamda almacagindan posta yolu ile ya da bizzat muracaatlar kabul
edilmeyeeektir.

2- Basvurular e-Devlet sifresi ile yapilacagrndan, adaylann www.turkiye.gov.tr
hesabmm bulunmasi zorunludur. Soz konusu hesabm kullarulabilmesi icin, adaylann e-Devlet
sifresi almalan gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet sifresini iceren zarfi, PTT Merkez
Mlidlirlliklerinden, ~ahsen ba~vuru ile lizerinde T.e. Kimlik numarasmm bulundugu kimligini
ibraz ederek temin edebileeekierdir.

3- i~Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, ba~vurusunu hataslz ve eksiksiz bir
~ekilde tamamlayan ve bilgilerinin dogrulugundan emin olan adaylarm "Bilgilerimi Kaydet"
butonuna basmalan gerekmektedir. Bu i~lemi geryekle~tirmeyen adaylann ba~vurulan sisteme
kaydedilmeyeeek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayaeaklardlr. Bilgilerinde eksiklik veya hata oldugunu fark eden adaylar ise 17 Nisan
2020 tarihi saat: 17:30'a kadar bilgilerini yeniden glineelleyip "Bilgilerimi Kaydet" butonuna
basarak ba~vuru i~lemini tamamlamak zorundadlrlar.

4- Giri~(sozlli) smavma ba~vuraeak adaylarm mezuniyet bilgileri Yliksekogretim
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hataleksik olan veya Yliksekogretim
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylarm ba~vuru formunda ilgili kutueugu
i~aretleyip glineel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda alan
adaylann onayh diploma ornegini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen
mezuniyet belgelerini pdfya dajpeg formatmda smav modlilline yliklemeleri gerekmektedir.
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5- Yurt icindeki veya yurt disindaki ogretim kurumlanndan mezun olup, ilanda ararulan
ogrenim durumuna iliskin ilgili fakUltelere denkligi olan adaylann, ogrenim bilgisi sekmesinde
ilgili kutucugu isaretleyip denklik belgelerini yUklemeleri gerekmektedir.

6- Erkek adaylann askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanligmdan otomatik olarak
gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adaylarin ilgili kutucugu isaretleyip guncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg forrnatinda module
yuklemeleri gerekmektedir.

7- Adaylann basvuru asarnasmda Bakanlrguruz Personel Genel Mudurlugttnun
http://personel.icisieri.gov.trinternet adresinin "Personel Kimlik Karti" sekmesinin
"Personel Kimlik Kartmda Kullarulacak Forograf Standartlan" bolumunde yer alan ozelliklere
uygun olarak cektirilrnis 600*800 boyutlannda 300 dpi goruntu kalitesinde fotograf pdfya da
jpeg formatmda module yUklemeleri gerekmektedir.

8- Basvurular tamamlandiktan sonra sistem 17 Nisan 2020 tarihinde saat: 17:30'da
kapatrlacagmdan belirtilen saatten sonra i~Talep Formunun ciktrsr almamayacaktir. Bu nedenle
adaylann i~ Talep Formunun ciknsim 17:30'dan once belirtilen basvuru tarihleri arasmda
almalan gerekmektedir.

9- Girisisozlu) srnav basvuru esnasmda gerekli belgelerin bir veya birkaciru basvuru
sUresi icerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara gore module yuklernek zorunludur. istenilen
belgeleri mUracaat asamasinda sisteme yUklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktir. Muracaatlar, elektronik ortamdaki
i~Talep Formu ile almacagmdan posta yoluyla veya elden mUracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- UsulUne uygun ve/veya zarnarunda yaprlrnayan rnuracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Sinava katilma hakkiru elde edemeyen basvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde

bulunulrnayacaktir.

C) ADAYLARA DUYURU~EKLi

Giristsozlu) smavi ile ilgili duyurular; Bakanligrmrz www.icisieri.gov.tr adresli
internet sitesinin "Duyurular" bolumunde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi uzerinden
yapilan duyurular tebligat hUkmUndedir. ilgili adaylara aynca herhangi bir yazih bildirimde
bulunulmayacak olup, soz konusu duyurulann takip edilmemesi nedeniyle olusabilecek hak
kayiplanndan adaylann kendileri sorumlu olacaktir.

() BA~VURULARIN DEGERLENDiRiLMESi

1- KPSSP9 basan puan siralamasma gore belirlenen giri~(sozIU) smavma katdacak
adaylara ait kesin olmayan degerlendirme sonuy listesi 22 Nisan 2020 tarihinde Bakanhglmlz
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

2- KPSSP9 ba~an puan slralamasma gore ilan edilen kesin olmayan degerlendirme
sonuy listesine itirazlar 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasmda hafta iyi (09:30-17 :30) saatleri
iyerisinde ilgili Smav Kuruluna yazdi olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi ~artl
ile kabul edilecektir. 24 Nisan 2020 tarihinde saat 17:30'dan sonra Bakanhglmlz evrak kaydma
veya faksma iletilen itiraz dilekyeleri i~leme almmayacaktlr.

3- Smav Kurulunca itiraz Uzerine yapdan inceleme sonucu, ilgili adaya yazdi olarak
bildirilecektir. itiraz Uzerine Smav Kurulunca veri len kararlar kesindir.

4- KPSSP9 ba~an puan slralamasma gore ilan edilen bo~ kadro saYIslmn altl katl (90)
adaya ait kesin degerlendirme sonuy listesi ile giri~(sozIU) smavma katilacak adaylara ait gUnlU
katlhm listeleri, 30 Nisan 2020 tarihinde Bakanhglmlz www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilecektir.

5- Adaylann smav saatinden en az yanm saat once smava girecekleri yerde hazlr
bulunmalan ve onayh kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartl, nUfus cUzdam, sUrUcUbelgesi
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veya gecerlilik suresi bitrnernis pasaport) herhangi birini yanlarmda bulundurmalan
gerekmektedir. Soz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar smava almmayacak olup, bu
adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardrr.

6- Gercege aykin beyanda bulunan adaylar Stajyer Kontrolor Giri~(Sozlli) Srnavrru
kazanmrs olsalar dahi sinavlan gecersiz sayilarak atamalan yapilmayacak, atamasi yapilrms
olanlann ise atamalan iptal edilecektir. Bu adaylar hakkrnda, aynca 5237 sayih Turk Ceza
Kanununun ilgili hukurnleri uygulanmak uzere Cumhuriyet Bassavcrligma sue duyurusunda
bulunulacaktir.

D) ends (SDZLU) SINAVININ ~EKLi VE KONULARI

Giris smavi; sozlu olarak tek asamada yaprlacaktir.
Sozlu smavda adaylar, lcisleri Bakanhgi Mahalli ldareler Kontrolorleri

Yonermeligi'nin "Smav Konulari" baslikh 8 inci maddesinde yer alan konu gruplanndaki bilgi
dUzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yonetirni bilgileri yanmda genel kulturu,
ifade kabiliyeti, temsil yetenegi vasrflari da goz onunde bulundurularak degerlendirrneye tabi
tutulacaktir.

E)
iTiRAZ

onus (SDZLU) SINAV SONU<;LARININDEGERLENDiRiLMESi VE

Giristsozlu) smavinda adaylara, sinav kurulu baskan ve uyelerinin her biri tarafmdan
ayn ayri 100 uzerinden puan verilir. Bu puanlann aritmetik ortalarnasi girisrsozltl) smav notunu
teskil eder. Giristsozlu) smavmda basanli olabilmek icin adayin notunun 70'den asag:
olmarnasi gerekir.

Giri~(sozlli) sinavr sonucuna gore, basan puaru en yuksek puanh adaydan baslanrnak
lizere sozlu smava iliskin kesin olmayan basan listesi olusturulacaktrr. Bahse konu liste
Bakanliguruzca belirlenecek tarihte www.icisieri.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.

Soz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren bes i~ glinli icinde hafta ici
(09:30 17:30) mesai saatleri icerisinde ilgili Smav Kuruluna yazlh olarak, itirazda bulunulan
hususun belgelendirilmesi ~artl ile kabul edilecek olup, ilan edilen slire iyinde yapIlmayan
itirazlar i~leme ahnmayacaktlr. Smav Kurulunca yapIlan inceleme sonucunda giri~(sozlli)
smavi kesinle~mi~ ba~an listesi olu~turulacak ve smav kuru I karan itirazda bulunan adaylara
yazlh olarak bildirilecektir. Smav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Giri~(sozlli) smavmdan en az 70 puan alml~ olmak, Kesinle~mi~ Giri~(Sozlli) Smav
Sonuylanna gore aS11ve yedek aday slralamasma giremeyen adaylar iyin herhangi bir hak te~kil
etmeyecektir.

F) GiRi~ (SDZLU) SINAV SONU<;LARININDUYURULMASI

Giri~(sozlU) smavmt kazananlar, kesin ba~an puant en yliksek olan adaydan ba~lanmak
suretiyle ilanda yer alan bo~kadro saYlStkadar asd ve yeteri kadar yedek olmak lizere aYlklantr.
Ba~anh olan adaylara ait kesin ba~an listesi, BakanhglmtZ www.icisieri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilecektir,

G) ATAMA i~LEMLERiNE ESAS iSTENiLECEK BELGELER

Giri~(sozlli) smavtnda ba~afllt olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
1-Diploma veya mezuniyet belgesinin ash veya onaylt ornegi (egitimini yurtdt~mda

tamamlamt~ olanlar iyin Yliksekogretim Kurulu tarafmdan onaylanmt~ diploma denklik
belgesinin ash veya onayh ornegi),

2-Yurt iyindeki veya yurt dl~mdaki ogretim kurumlanndan mezun olup, ilanda aranIlan
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ogrenim durumuna iliskin iJgili faktiltelere denkligi olan adaylann, denklik belgesinin ash veya
noterden onayh fotokopisi,

3-Bakanhglmlz Personel Genel Mudurlugunun http://personel.icisleri.gov.tr internet
adresinin "Personel Kimlik Kartr'' sekmesinin "Personel Kimlik Kartinda Kullarulacak
Fotograf Standartlan" bolumunde yer alan ozelliklere uygun olarak cektirilmis 600*800
boyutJannda 300 dpi goruntu kalitesinde CD ortarrunda fotograf,

4-Bakanhglmlzm www.icislerLgov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek
doldurulrnus ve aday tarafindan imzalanmis, resimli i~Talep Formu,

5-Bakanhglmlz Personel Genel Mtldurltigunitn https:llwww.icisleri.gov.tr/personel
internet adresinin "Ornek Formlar ve Dilekceler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve
imzalanacak "Mal Bildirim Formu", "Karnu Gorevlileri Etik Sozlesmesi Formu" ve "Devlet
Mernurluguna ilk Defa veya Yeniden Atama Basvuru Formu"nu Bakanlrgirruzca belirtilen
tarihlerde lcisleri Bakanhgi Personel Genel Mudurlugt; Islernler Subesi Mudurlugune elden
teslim etmeleri gerekmektedir.

Bakanligmuzca belirtilen tarihlerde atama evraklanru teslim etmeyen adaylar atanma
hakkrndan vazgecrnis sayilacaklardrr. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunarnayacaklardrr.

PERSONEL GENEL MUDURLUGU
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