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Sal,ı
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:E-24933003-770-24080

Konu :İçişleri Uzman Yardımcısı
Giriş (Sözlü) Sınavı

iIgi

: içişleri Bakanlığı
\

Personel Cenel Miidürlüğünün 22.11.202l tarihli ve 49586582-902.03/l7839 sayılı

ilzl\l

Bakanlığımız Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan l5 adet lçişleri Uzman Yardımcısı
kadrosuna, soıı başvuru ıarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSPl,
KPSSP3. KPSSP4, KPSSP32" puan türlerinden 70 ve üzeri olanlar arasından giriş (sözlü) sınavı ile persone
atınmasına 23ll0/2020 tarihli Bakan Onal,ı ile karar verildiği ilgide kayıtlı yazı ile bildirilnı iştir.
Söz konusu sınavla ilgili ilan yazımız ekinde gönderilıniş olup. şartları uygun olan adayların
katılabilnıesi için gerekli dul,urunun yapılması hususunda:
Bi|gi ve gereğini rica ederinı.
Abdul Rauf ULUSOY
Vali a.
vali yardımcısı
Ijk: ilgi Yız ı ve Eki
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iÇiŞLERi BAKANLlĞI
Personel CeneI MiidiirIüğü
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:E-49586582-902.03-17839

Konu:İçişleri Uzman Yardımcısı
Sınavı

G iriş( SözIü )

DAĞlTlM YEItLERiNE
Bakanlığımız Cenel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan l5 adet İçişleri Uzman Yardımcısı
kadrosuna, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik stiresi dolnramış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSPl.

KPSSP3, KPSSP4. KPSSP32" puan ıiirlerinden 70 ve iizeri olanlar arasından giriş(sözlü) sınavı ile persone
alınmasına 23ll0/2020 ıarihli Bakan Onayı ile karar veriIıniştir.
Söz konusu sınavla ilgili ilan, yazımız ekinde gönderilmiş olup, şartları uygun olan adayların
katılabilmesi için gerekli duyurunıın yapılmas!nı rica ederiın.

Mehnıet Fatih SERDENGEÇTİ
Bakan a.
Personel Genel Müdürii
Ek: llan (5 sayfa)
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içişı-nni nAKANLıĞı

I.ÇlŞLERl U?MAN YARDIMCtSt
GIRlŞ(SOZLU) SINAV DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel Idare Hizmetleri Sınıfinda boş
bulunan l5 adet İçişleri Uzman Yardın-ıcısı kadrosuna l6-17 Aralık 202l tarihlerinde
Ankara'da yapılacak giriş(sözli.i) sınavı ile personel alınacak olup. kadrolara ilişkin
talep edilen fakütte/ bölüm ve kontenjanların dağılınrı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.No

FAKULTE/ BOLUM

l

Iktisat, Işletıne, lktisadi ve
Idari Bilinıler Faktilte

KPSS PUAN

TüRü

ADET

Hukuk, Siyasal Bilgiler,

KPSSP32

6

KPSSP4

J

böliimleri

2

Htıkıık Fakiiltesi

_1

Iletişinı Fakültesi

KPSSP3

2

{

Inşaat Mühendisliği bölüınü

KPSSP l

l

5

Bilgisayar Miihendisi, Kontrol
ve Bilgisayar Mtihendisliği"
Bilgisayar Bilimleri ve
Mtihendisliği. Bilgisayar ve
Yazı[ını Mühendisliği.
Yazılını Mtihendisliği. Bilişinı
Sisıemleri Miihendisliği
Bölümleri

KPSSP l

_,

I

ToPLANt
A)

l5

Giıriş (sözı-ü; sıNıvıN,ı KATıLMA şARTLARI

657 sayılı Devlet Meıı-ıurları Kanununtın 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
sayılan şartları taşımak,
2- Bakanlığımızca talep edilen böl|inrlerden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
J- Giriş(sözlii)sınavın yapıldığı yı[ın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmanıış olmak.(0 |/0l l 1986 tarihinden sonra doğanlar),
{- Sınavın yapılacağı dönemde son başvurı-ı tarihi itibarıyla geçerlilik siiresi
dolnranıış bulunan ve Bakanlığııııızca isteniIen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde
KPSS puanı alnıış olnıak,
1-

ll1

5_

KPSS plıanı en yiiksek puanlı adaydan başlamak lizere istenilen böli.im ve

puan tüflerine göre ilan edilen kadro saylsının en faz|a dört katı aday arasına girmek.
(sıralaııraya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır)
6- Adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre btı ilanda
beliı,tilen kadı,olardan sadece birine başvuruda bulunabilirler.

B)

GİRiŞ(sözlü) sıxav BAŞVURU şEKLİ, YERi VE TARiHi

l-

Adaylar; giriş(sözlü) sınav başvurulartnı e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı
Kariyer Kapısı
Alım ve
Kariyer Kapısı-Kamtı İş.
( hnps://isealimkariyerkap is i.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik
ortamda yapacak olup. ayrıca adavlar başvuru tarihleri arasında Bakanlığıınız
https://ryig!ş]g!.g,,!g adres|i internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin
dııyurıı içeriğinde yer alan başvtırı.ı linki ile de başvı-ıru yapabilmeleri için
yön lendirilecektir.
2- Başvurular 24 Kasıın 202l tarihinde saat:9:30'da başlayıp 29 Kasım 202l
tarihinde saat:l7:30'da sona erecektir.
3- Kariyer Kapısı (https://isealinıkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden
başvrırrı yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da
posta yoluyla yapıIan başvuruIarda kabul edilmeyecektir.
4- Giriş(sözlü) sınavtna başvtıracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yiikseköğı,etiın Ktırtımtından otoıııatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik
olan veya Yükseköğretim Kuruıııtından mezııniyet bilgileri gelıneyen adaylar başvurtı
gtincel bilgilerini mantıel olarak giriş yapıp. onaylı diploma örneği veya mezuniyet
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükIeyeceklerdir.
5- Yurt içindeki veya ytırt dışındaki öğretim kurunrlarından mezıın olup, bu ilanda
aranılan öğreninı durumuna ilişkin denkliği olan adayların. diploma veya mezuniyet
belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme
yüklenıeleri gerekınekıedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamtı İşe Alını Platlorıııu üzerinde "İşlenıiniz başarıyla
gerçek leştirilmiştir. . ." ibaı,esi göriilmeyen hiçbir başvurrı değerlendirilmeye
alınırıayacaktır. Bu nedenle ada;-lar. başvtıru işlemlerinin taınamlanıp
taıı-ıamlannıadığını kontrol etnıel idirler.
7- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım P|atformıı üzerinden başvurı-ı tarihleri içerisinde
yapılan başvuru sırasında; "Başvıırularınız" ekranındaki "Başvuru Durunıu"
sütıınunda yer alan "Başvuru Hentiz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurı"ılar
"Giincelle" butontı ile giincellenebilecektir.
8- Başvuru tarihleri içerisinde başvurustınu tanraııılayan ancak başvrırtısunu tekrar
güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurulaı,ınız" ekranındaki "Başvurı.ı Dtırumu"
süttınunda yer alan "Başvı.ırtı Alındı" siirecindeki başvtırtısrınu, öncelikle "İşlem"
sütrınunda yer alan "İptal Et" butonı-ına basarak "Başvurumu İptal Et" butonıı ile
rnevcut başvrırusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi ge?çekleştirildikten sonra
"Başvtırıı Dıırumu" stitununda "Başvtırıı İptal Edildi" ibaresi yer aldığında. ekranın sağ
üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" brıtonı.ı ile de tekrar başvurtı yapabileceklerdir.
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9- Başvurtı işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvtırrı aşamasında sisteme

yüklenmesinden, başvıın-ıda bulunan adaylar soruıırludur. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde buIunamayacaktır.
l0- Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet lizerinden
gelnıemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında
yükleyeceklerdir.
l l- Başvtırtılarını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvı-ırtı siirecini tamamladıktan
sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.
l2- Usulüne lıygun ve/veya zamanında yapıImayan başvurular kabul
edilmeyecektir.
13- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvtıru sahiplerine herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.

C) ADAYLARADUYURUŞEKLi
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyrılması hatinde Bakanlığımız
h ttp s://wrvıv.icisleri.sov.tr adresli internet sitesinin "Dtı vrırıılar" bölümünden de
yapı labilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu lşe Alım
Platformu iizerinden yapılan drıyurular tebligat hükmiindedir. llgili adaylara ayrıca
herhangi bir yazılı bildirimde bultınulnrayacaktır.
Adayların. Kariyer Kapısı- Kanıu İşe Alıın Platfornrı-ına başvuru esnasında eDevlet tizerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrıılanınış) cep telefonu numarası
ile e-posta adres bilgileri. gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.
Söz kontısu duyı"ırııların takip edilnrenresi nedeniyle oluşabilecek hak
kayıplarından adayların kendileri sortıınlu olacaktır.

Ç)

BAŞVURULARINDEĞERLENDiRİLMESİ

l-

Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bı-ıltınan ve yukarıda belirtilen
bölümler kapsamında KPSS puan türleri sıralaınasına göre ilan edilen kadro sayısının
en fazla dört kan içerisine giren adaylar, giriş(sözlii) sınava alınacaktır. Son sıradaki
aday ile aynı puana sahip olan adaylarda giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.
2- Giriş(sözlü) sınavına katılabileceklerin giinlti katılım bilgileri Bakanlığınıız
h tt ırs://rvrvrv.icisle ri. gov.tr adresli internet sitesinin "Dı-ıyurıılaı," bölümiinde ve
Kariyeı,Kapısı- Kan-ıu lşe Alınr Platformı.ı üzerinde adayların bilgisine sunulacak olup,
adaylara ayrıca yazı|ı bildirin-ı veya tebligat yapı lınayacaktır.
3- Adaylar, giriş(sözli.l) sınavt ile ilgili durı.ımlarını Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebilecekIerdir.
4- Adayların sınav saatinden en az yartm saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunnraları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süriicü
belgesi veya geçerlilik siiresi bitmenıiş pasaport) herhangi birini yanlarında
btılundurmaları geı,ekmektedir. Söz konusıı belgeleri ibraz edenıeyen adaylar sınava
alınmayacak olup, bıı adaylar konıı ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunanrayacak lardı r.
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5- Geı,çeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar velveya
atanma şartlarını kaybedenler ile başvtıru aşamasında ilanda istenİlen ilgİlİ belgeler
dışında farklı belgeler yiikleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumtında ilanda
aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş(sözlii) sınavına
alınmayacaktır. Bu hı.ısı-ısların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar
giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dalıi sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapıln,ıayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar
hakkında. ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununıın ilgili hüki.imleri uygrılanmak tizere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyı-ırusunda

ı))

brı

lunulacaktı r.

ıTIRAZ

Ytıkarıda belirtilen böliimler kapsamında KPSS puan türleri esas alınarak
oluşturulan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olınayan değerlendirme
sonuçlarına ilirazlar:02-06 Aralık 202l tarihleri arasında hafta içi (09:30 l7:30) mesai
saatleri arasında.

Kesin olmayan giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise;

sonuçların
duyurrılmasından itibaren üç iş günil içinde hafta içi (09:30 17:30) nıesai saatleri
arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bı.ılı.ınulan hıısusların
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya
t'aksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

E)

GİRiŞ (SöZLü) slNAV SoNUÇLARtNlN DEĞERLENDiRiLMESi

Giriş(sözlü) sınavında adaylar, sınav konıisyonu başkan ve üyelerinin her biri
tarafından ayrı ayrı l00 tam puan tizerinden değerlend iriIecektir. Bu puanların
aritmetik ortalaması giriş(sözlil) sınav notunu teşkil eder. Giriş(sözlü) sınavında
başarılı olabilnrek için aday notunun 70'den aşağı olman-ıası gerekir.
Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı pııanı en yüksek puanlı adaydan
başlanmak iizere sözlii sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oltıştıırulacaktır.
Adaylar Bakanlığımızın https://www.icisleri.qov.tr adresli internet sİtesİ üzerİnden
ve Kariyer Kapısı Platformrı iizerinden bilgilend irilecektir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş giriş(sözlü)
sınav sonuçIarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi
biı hak teşkil etıneyecektir.

tl1

F)

ciRiŞ (sÖZLÜ) slNAVtNIN ŞEKLi VE KoNULARI

KPSS puanı en yiiksek olan adaydan başlanıak üzere ilan edilen kadro sayısının
en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş(sözlü) sınavına
alınacaktır. Giriş(sözltl) sınavında adaylar, kendi nresleki alanlarına ilişkin bilgi dtizeyi
(50) puan. bir konuyu kavrayıp özetlenıe, ifade yeteneği ve muhakerı-ıe gücü ( l0) puan,
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin ınesleğe uygtınluğtı (10) puan,
özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10)
puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (l0) puan üzerinden değerlendirilir.
Sınav komisyon başkanı ve tiyelerinin yiz ıam pı.ıan iizerinden verdikleri pı-ıanların
aritmetik oı,talanıasının en az yetmiş puan olnıası şarttır. Söz[ü sınavda herhangi bir
kayıt sisteıı,ıi ktıllanılmayacaktır. Kesin başarı puanı sözlü sınavda alınan nottur. İlan
edilen kadro sayısıntn iizerinde yetmiş veya daha iizeri puan alınış olanlar için
giriş(sözlti) sınav sontıctı kazanılnrış hak teşkil etnrez.
G)

ATAMA iŞı-gılı-rniNE ESAS isrrNİı-ncrK BELGELER

Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;
l-Diploma veya mezııniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yıırt
dışında tan-ıamlamış olanlar için Yiikseköğretim Ktırtıltı tarafından onaylannrış
diplonra denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
2-Yıırt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurtımlarından mezun olup, ilanda
aranılan öğreninı durunıuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik
belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,
3-Bakanlığımız Personel Genel Müdiirlüğlintin https:
//rvrı,rv. ic is le ri. ov.trlrrersonel internet adresinin "personel kiıılik kanı" sekn-ıesiırin
"Personel Kimlik Kartında Krıllanılacak Fotoğraf Standartları" böli.imünde yer alan
özelliklere ı-ıygı-ın olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde
CD ortan-ıında fotograf,
4- Kariyer Kapısı- Kan-ıtı İşe Alıın Platformu üzerinden alınacak "Başvuru
Bilgileri" çıktısı,
S-Bakanlığınrız Personel
Genel ..
Müdi.irlüğilnün
https://www.icisleri.gov.tr/rıersonel internet adresinin "Ornek Formlar ve
Dilekçeler" linkinden teııin ed ilip. dolduı,ıılacak ve imzalanacak "Mal Bildiriın
Forn-ıu''. "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Forııu" ve "Devlet Memurluğuna llk
Defa veya Yeniden Atama Başvurtı Fornru"nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Mi.idtirlüğti İşlemler Şubesi Miidürliiğtine elden
teslim edeceklerdir.
6-Bakanlığımlzca beliffilen tarihlerde atama eVraklarını teslim etmeyen adayIar
atanma hakkından vazgeçıniş sayılacak ve bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde buIunamayacaklardır.
Kanıuoyuna ilanen duyurulur.
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