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657 sayrh Devlet Memurlarr Kanununun 4 iincii maddesinin (B) fikrasrna g6re 0610611978

I tarihli ve 7/15754 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirlii$e konulan Sdzlegmeli Personel

} Qahgtrnlmasrna iligkin Esaslar ile Ek ve Deliqiklikleri 9".9"r"r-ind" Bakanhgrmri taqra tegkilatr

}. Valilik, Kaymakamlrk, il ve ilge niifus birimlerinde istihdam edilmek iizere agalrdaki Ek-l sayrlr

' tabloda dalrhmr giisterilen toplam 1117 adet sdzleqmeli "Biiro Personeli" pozisyonlanna
personel almr yaprlacaktrr.

A) 657 sayrh DMK 4/B maddesine giire ahnacak "Biiro Personeli" pozisyonlarrnm illere
g6re da! rm tablosu
Ek-1

oGnpNivr uUznvi 657.418 MADDESINE
cOnr

ILI LISAIYS
(4 YILLIK)

ON TiSANS
(2 YILLIK)

SOZLE$MELI
pozisvoN SAYISI

ADANA 8 8

ADIYAMAN 1 3 4

AFYONKARAHISAR 8 8

AGRI f, 5

AKSARAY I 3 4

AMASYA 4 4

ANKARA 10 50 60

ANTALYA 5 30 35

ARDAHAN 4 4

ARTVIN 1 6 7

AYDIN 2 7 9

BALIKESIR 3 10 13

BARTIN I 2 3

BATMAN 1 t2 13

BAYBURT 1 I
BILECIK 3 3

BINGOL I 5 6

BITLIS 1 5 6

BOLU a, )
BURDUR 2 2

BURSA 8 32 40
qAI\AKKALE ) 5

QArlKrRr 1 2 3

QORUM 8 8
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DENIZLI 3 10 13

DIYARBAKIR 5 20 25

DUZCE 3 3

EDIRNE 10 10

ELAZIG 3 3

ERZINCAN 3 3

ERZURUM 4 11 15

ESKI$EHIR 8 8

GAZIANTEP 5 33 38

GIRESUN 5 5

GUMU$HANE 5 5

HAKKARI 3 3 6

HATAY 6 t4 20

IGDIR 4 4

ISPARTA 1 4 5

ISTANBUL 20 175 195

IZMIR 8 50 64

KAHRAMANMARA$ 2 t2 t4
KARABUK 2 2

KARAMAN 1 2 3

KARS 3 3

KASTAMONU 7 7

KAYSERI 2 t2 t4
KIRIKKALE I 2 3

KIRKLARELI 3 t2 15

KIR$EHIR 2 2

xiris 5 5

KOCAELI 4 27 31

KONYA 6 23 29

KUTAHYA 3 3

MALATYA ) 3 5

MANISA 2 8 10

MARDIN 3 9 12

MERSIN 6 22 28

MUGLA 1 9 10

MU$ 3 3

NEv$Euin 2 2

NIGDE 4 4

ORDU 2 8 10
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B) iL GRUrLARTNA c6nr n0lcrsEr, cini$(sbzt u) srNAv yERLEniNn .q.ir
TABLO
Ek-2

OSMANIYE 3 3

RIZE 6 6

SAKARYA 2 19 2t
SAMSUN I 9 10

SIIRT 2 3 5

SINOP 2 2 4

SIVAS 2 t2 t4
$ANLIURFA 5 4t 46

$rRr[AK 2 t2 t4
TEKIRDAG I 8 10

TOKAT I 9 10

TRABZON I 19 20

TUNCELI 3 7 10

u$AK 6 6

VAN 10 27 37

YALOVA I 3 4

YOZGAT 2 2

ZONGULDAK ) 5

TOPLAM 160 957 tttT

SIRA NO illnn n0r,crsEr, cini$(s 6zt u'l
sINAv vnni

1. grup
Amasya, Ankara, Bilecik, Qankrn, Qorum,
Eskigehir, Karabtik, Kastamonu, Kayseri,
Krrrkkale, Krrqehir, Tokat, Yozgat

ANKARA

2. grup Bartrn, Bolu, Di.izce, Edirne, istanbul, Krrklareli,
Kocaeli, Sakarya, Tekirda[, Yalova, Zonguldak

isrANrur

3. grup
Afyonkarahisar, Aydrn, Bahkesir, Bursa,

Qanakkale, Denizli, izmir, Ki.itahya, Manisa,
Mu[la, Uqak

izuin

4. grup
Adana, Aksaray, Antalya, Burdur, Gaziantep,
Hatay, Isparta, Karaman, Kilis, Konya, Mersin,
Nevqehir, Ni[de, Osmaniye

ANTALYA

5. grup Artvin, Bayburt, Giresun, Gtimiiqhane, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Trabzon

TRABZON

6. grup
Adryaman, Batman, Bitlis, Diyarbak r, ElazrS,
Hakkari, Kahramanmarag, Malatya, Mardin, Siirt,
$anhurfa, $rrnak

DiYARBAKIR

7. grup A[rr, Ardahan, Bingcil, Erzincan, Erzurum, I$drr,
Kars, Mug, Sivas, Tunceli, Van

ERZURUM

i
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sOzt li o NECEK UcnrrMELI PERSONELE ODE

UNVANI SAYISI BRUT UCRET

Biiro Personeli 1117 2,439 TL

* Yukanda belirtilen sozlegmeli bi.iro personeli brtit ticretleri 2018 ythna aittir. Her yrl igin
memur maaglanna yaprlan zam oranrnda artrg yaprlacaktrr.

q; GiRi$(sOzLUy snavrNA BA$vuRU $ARTLART
l-657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun degiqik 48 inci maddesinin (A) bendinde

belirtilen nitelikleri taqrmak,
Z-En az on lisans mezunu olmak,
3-1 Ocak 2018 tarihi itibanyla 35 yagrnr doldurmamr$ olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki

tarihlerde do[anlar)
4-OSYM tarafindan 2016 yrhnda yaprlan Kamu Personel Segme Srnavt (B) Grubundan;

Lisans mezunlan igin KPSSP(3), O, lisans mezunlan igin KPSSP(93) puan ttiri,inden en az 60 ve
lizerinde KPSS puaru almrg olmak kaydryla baqvuruda bulunanlardan, KPSS puan t[irii esas

ahnmak suretiyle yaprlacak olan baqan puan sralamasma gdre ilan edilen pozisyon saylsmm 5

katr adayrn igerisinde bulunmak.
S-Kamu kurum ve kuruluglannda 4/B Stizlegmeli Biiro Personeli pozisyonunda tam zamanlt

olarak gdrev yapmakta iken s<izlegmesi feshedilen adaylann bagvuru tarihi itibanyla bir yrlhk
bekleme siiresini tamamlamrg olmalan gerekmektedir. (Sdzleqmeli Personel Qahqtrnlmaslna
itigtin Esaslar'm Ek-l inci maddesinin ddrdiincti fikrasmm (a), (b) ve (c) bentlerine gdre
sozlegmesini tek taraflr fesheden adaylar harig olmak tizere)

D) BA$VURU $EKLi VE BA$VI]RU BELGEr,rniNiN TESLiM YERi
l-Adaylar; Bakanhlrmzm www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan *2018 yrh

4/B Sdzlegmeli Biiro Personeli Lisans Giril(S6zlti) Srnavr ig Talep Formu"na 5ra da "2018 yrh
4/B S6zlegmeli Biiro Personeli On Lisans Girig(S6zlti) Srnavr ig Talep Formu"na" KPSS (B)
Grubu puan tiiriinden kendisine uygun olanr segerek, rcAA Temmuz 2018 tarihleri arasmda

ilgili smav duyurusu boliimiinde yayrmlanacak olan bagvuru linki aracrh[nyla e-Devlet gifresi ile
eriqip elektronik ortamda miiracaat edeceklerdir. Mtiracaatlar elektonik ortamda ahnaca$rndan
posta yolu ile veya bizzat miiracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Bagvurulare-Devlet9ifresii[eyaprlaca$.rndan,adaylann@hesabmm
bulunmasr zorunludur. Sdz konusu hesabrn kullanrlabilmesi igin, adaylann e-Devlet gifresi
almalan gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet gifresini igeren zarfr, PTT Merkez Mtidiirltiklerinden,
gahsen baqvuru ile iizerinde T.C. Kimlik numarasmm bulunduEu kimli[ini ibraz ederek temin
edebilirler.

3-Adaylar ilanda yer alan puan tiiriinden ikisine de sahip iseler ancak bir puan tiirii ve en
fazla bir adet pozisyon igin bagvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla ile ve/veya pozisyona
miiracaat eden adaylann bagvurulan gegersiz sayrlacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi
bir hak talebinde bulunamayacaklardrr.

4-Adaylar, iq Talep Formunu doldurup, "Ba$vuru Formunu Onayla" butonuna bastrklartnda
ekrana "Tamam" ve "iptal" butonlan gelecektir. Elektronik ortamda baqvurusunu hatastz ve
eksiksiz bir qekilde tamamlayan ve bilgilerinin do[rulu[undan emin olan adaylar "Tamam"
butonuna basacaklardr. "Tamam" butonuna basrldrktan sonra adaylar bilgilerinde de$igiklik
yapamayacaklardrr. "Tamam" butonuna basmadan clnce bilgilerinde eksiklik veya hata oldu[unu
fark eden adaylar ise 20 Temmuz 2018 tarihi saat: l7 30'a kadar "iptal" butonuna basarak ig
Talep Formunu yeniden giincelleyebileceklerdir.

S-Bagvurular tamamlandrktan sonra sistem kapatrlaca[rndan ip Talep Formunun grktrsr
almamayacaktrr. Bu nedenle adaylann iq Talep Formunun grktrsrnr belimilen baqvuru tarihleri
arasrnda almalan gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
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6-Girig(scizlii) srnav bagvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrlca yazlr
bildirimde bulunulmayacaktrr.

7-Adaylara ait bagvuru belgelerini teslim alan iller; adaylann ig talep formunda tercih
ettikleri il valiti$ine, lisans ve cin lisans ayn olmak izere diizenleyecekleri isim listeleri
(bildirimde bulunan il adr, srra no, bagvuru no, adayrn tercih ettigi il, T.C. kimlik no, adaytn
fotoSrafi , adr, soyadr, baba adr, KPSS puan yrh, KPSS puanr) ile birlikte adaylara ait bagvuru

belgelerini evrak teslim siiresi bitiminden itibaren en geg 03 Afiustos 2018 tarihine kadar
gondereceklerdir.

8- Adaylara ait bagvuru belgelerini teslim alan iller tarafindan diizenlenen foto[raflr isim
listeleri 01-02 A[ustos 2018 tarihleri igerisinde Bakanhsrmrz Personel Genel Miid0rlii$iine
excel formatrnda e lektronik ortamda gonderilecektir.

9-Adaylann tercihte bulunduklarr valilik il ya^ igleri miidtirliikleri ise di[er illerden
kendilerini tercih eden adaylarrn baqvuru belgelerini kontrol ederek, ilgili valilikler ile
koordineyi safilayarak var ise baqvuru belgelerindeki eksikliklerin tamamlattlmastndan,
kendilerine intikal eden giivenlik sorugturmasl ve argiv aragtrrmasr formlannln adaylarrn ikamet
etti$ il valiliklerine gondererek sonuglandrrrlmasmdan sorumludurlar.

10-Bu ilanrn (E) maddesinde belirtilen girig(sozlii) srnav bagvuru belgelerinin bir veya bir
kagrnr belirtilen siire igerisinde teslim etmeyen adaylar, giriq(scizlti) srnavtna altnmayacaklardrr.
Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili
adaylaru ait olacaktrr. Posta, mail, faks yoluyla grinderilen girig(scizlii) srnav baqvuru belgeleri
kabul edilmeyecektir.

ll-Usuli.ine uygun velveya zamantnda yaprlmayan mtiracaatlar ile slnav baqvuru belgeleri
kabul edilmeyecektir.

l2-Srnava katrlma hakkrnr elde edemeyen bagvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktrr.

E) ciRi$(sOzl-,Uy smav BA$vuRU BELGELERi
1) Baqvuru srrasrnda aday tarafindan elektronik ortamda doldurulan ig Talep Formunun

imzalanmr$ ve resim yaprqtrnlmrg bilgisayar grktrsr,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin ash veya onayh 6rne[i (efiitimini yurtdrgtnda

tamamlamtg olanlar igin Ytiksekofretim Kurulu tarafrndan onaylanmrq diploma denklik
belgesinin ash veya onayh orne[i),

3) http:llpersonel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan "Personel Kimlik Kartrnda
Kullanrlacak Fotofirafin Standartlan"na uygun olarak gekilen foto[raf CD'si.

4) Son altr ay iginde gekilmig iig adet vesikahk fotopraf,
5) Kamu kurum ve kuruluqlannda 4/B Sozlegmeli Biiro Personeli pozisyonunda tam zamanh

olarak gorev yapmakta iken kurumlannca sozlegmesi feshedilen ya da scizlegmesini tek taraflr
fesheden adaylar igin gorev yaptrklan eski kurumlannca onayh Hizmet Belgesi,

6) Bakantr[rmtz www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Ornek Formlar ve
Dilekgeler" boltimiinden temin edilerek aday tarafindan elektronik ortamda eksiksiz ve hatasz
bir gekilde doldurulup, her bir ntishaya resim yaprqtrrrlarak imzalanmrg, 2 adet Gtivenlik
Soruqturmasl ve Arqiv Aragtrrmasr Formu.

Valilik Il Yazr igleri Miidiirliiklerince yaplacak kontrolde Giivenlik Sorugturmasr ve Arqiv
Aragttrmast Formunun eksik veya hatah olmasr durumunda; formun yeniden dtizenlenerek

Etkttstntn ahnmasr gerekti[inden adaylann slnav baqvuru belgelerini teslim ederken formun
kaydedilmig flash bellegini ve/veya CD'sini, yanlannda bulundurmalan gerekmektedir.

Gtivenlik Sorugturmasl ve Argiv Aragtrrmasr Formunda yer alan ntifus bilgileri boli.imii,
adayrn niifus ciizdanr ile kontrol edilece[inden srizlti srnava katrlmaya hak kazanan adaylann,
yanlannda ntifus ci,izdanlannr getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol iglemleri tamamlandrktan
sonra niifus ciizdanlan ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.
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Giriq slnavlna katrlmaya hak kazanan adaylar yukanda belinilen belgeleri Bakanhfitmtz
resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasmda bulunduklan ilin Valilik llYazt
igleri Mtidtirliiklerine imzakargrhgr elden teslim edeceklerdir.

F") ADAYLARA DUYURU $EKLi
Giriq(scizlii) srnavr ile ilgili duyurular; Bakanhprmrz (www.icisleri.gov.tr) adresli internet

sitesinin "Du5rurular" brili.imi.inde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi iizerinden yaprlan

duyurular tebligat htikmi.inde olup, ilgili adaylaru ayrrca yazr ile bildirimde bulunulmayacaktrr.

G) SrNAV YERi
Girig(sdzlii) srnavrnrn gtinii, saati ve yeri Bakanhfitmtz www.icisleri.gov.tr adresli internet

sitesinde ilan edilecektir.

G) ga$vURULARTN DEGERLENDiRiLMESi
Mtiracaatlar tamamlandrktan sonra adaylar il tercihlerine gdre lisans mezunlarr KPSSP(3)

puan tiirii ve cin lisans mezunlan ise KPSSP(93) puan tiirti esas ahnarak en yiiksek puana sahip

adaydan baqlanarak puan srralamasrna tabi tutulacak olup, her il igin KPSS(B) Grubu puan

tiirlerine gcire ilan edilen pozisyon saytslnln 5 katr kadar aday, girig(stizlii) srnavrna katrlmaya
hak kazanacaktrr. Srnava katrlmaya hak kazanan adaylara ait il bazh listeler 25 Temmuz 2018
tarihinde Bakanh[tmtz www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynr puan

t0rti ve pozisyon igin bagvuran adaylardan en son adayrn aldrfr puan ile aynr puana sahip adaylar
da girig(sozlii) slnavrna katrlmaya hak kazanacaktrr. Aynr puana sahip adaylar soyadr

srralamasrna g<ire ilan edilecektir.
Brilgesel slnav komisyonlan, slnav baqvuru belgelerini teslim eden adaylarrn, gerekli gartlan

tagryrp tagrmadrklannr kontrol edeceklerdir. $artlan tagryan adaylar, giriq(stizlii) slnavlna

alrnacaktrr. Siiresi igerisinde bagvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler i,izerinde

yaprlan incelemede gartlan tagrmadr[r tespit edilen adaylar, girig(stizlii) srnavma almmayacaktrr.

H) GiRi$(SoZLu; SrNnv YERLERi
Girig(sozlii) srnavrna girmeye hak kazanan adaylara ait giinlti katrhm listeleri, slnav yerleri,

srnav tarihleri ve ilgili diper bilgiler BakanhSlmz (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan
edilecektir.

Adaylarrn slnav saatinden en az yanm saat 6nce slnava girecekleri Bdlgesel Smav

Komisyonunun bulundu[u slnav yerinde hazr bulunmalan ve yanlannda onayh kimlik
betgelerinden (Ntifus ciizdanr, siiriicii belgesi veya gegerlilik stiresi bitmemi$ pasaport) herhangi

birini bulundurmalan gerekmektedir. Soz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar srnava

almmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde

bulunamayacaklardrr.
iller E;k-z sayrh tabloda gruplandrnlarak her grup illerin hizalannda bdlgesel sdzlti slnav

yerleri belirtilmigtir. Adaylar ig Talep Formunda tercih ettikleri il igin Ek-2 sayrh tabloda, o ilin
yer aldr[r grubun hizasrnda gosterilen bolgesel smav yerindeki ilde srnava katrlacaklardrr.

Scizlti srnavlar, tagra teqkilatrnda ilan edilen pozisyonlar igin bdlgesel olarak 7 ilde 3 Eylfil
2018 tarihinde e$ zamanh olarak baglayacak olup, srnavlar Ek-2 sayrh listede gristerilen slnav

yerindeki ilgili srnav komisyonlannca yaprlacaktrr.

r) GiRi$(sOzlU) sINAV KoNULART
Genel Yetenek, Genel Kiiltiir, Anayasa, idare Hukuku, Atattirk itkeleri ve inkrlap Tarihi ile

lgiqleri Bakanh$tntn gorev alantna giren konulardan olugur.

il ciniSls6zlU) srNAv KoMisYoNU
Girig(scizlti) srnavlannrn yaprlabilmesi igin; Bakanhk merkez tegkilatrnda Bakanhk Merkez

Smav Komisyonu ile tagra tegkilatrnda yedi(7) bolgeye aynlan ve Ek-2 sayrlt listede btilgesel
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srnav yeri olarak belirtilen yedi (Z; il'de Bcilgesel Srnav Komisyonlan (istanbul ilinde iki ayn
Komisyon olmak izere), Bakanh[rmtzca gorevlendirilecek bir (1) baqkan ve dcirt (4) iiyeden
oluqur.

Girig(sozli,i) srnavlan; Ankara, istanbul, Izmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakr ve Erzurum
illerinde oluqturulan il Merkezli Bolgesel Srnav Komisyonlannca toplam 7 it'de yaprlacaktrr.

Adaylar ig Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduSu grubun hizasrnda gcisterilen il
Merkezli Bcilgesel Srnav Komisyonlannca, giriq(scizlii) srnavrna tabi tutulacaktrr.

J) ciRi$(sozt,U; smavrNrN $EKLi vE usur,u
4lB sdzleqmeli biiro personeli ahmr srizlii olarak tek aqam ada yaptlrr. Sozlii stnava girmeye

hakkazanan adaylar, Bdlgesel Smav Komisyonunun her bir iiyesi tarafrndan;
a) Srnav konulanna iligkin bilgi diizeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayrp cizetleme, ifade yetene[i ve muhakeme giicti (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranrglannrn goreve uygunlu[u (10 puan),
g) Ozgiiveni, ikna kabiliyeti ve inandrncrh[r (10 puan),
d) Genel ktiltiirti ve genel yetene$i (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik geliqmelere agrkhpr, konulannda (10 puan), olmak izere 100 tam

puan iizerinden de[erlendirilir.
Her tiyenin vermig oldu[u puanlann aritmetik ortalamasr ahnarak adaylann girig(sozlii)

slnav puanr tespit edilir. Giriq(sozli.i) srnavrnda 100 tam puan iizerinden en az 70 puan almak
gerekir.

Scizlii srnava katrlmaya hak kazandrll halde ilan edilen slnav tarihinde srnava katrlmayan
adaylar, slnava katrlma hakkrnr kaybetmiq sayrlacaktrr.

K) GiRi$(s0zltf sma,v soNUeLARrNrN DEGERLENninirunsi
Brilgesel Srnav Komisyonlannca; girig(srizlii) srnavrna katrlan adaylar KPSS puan ttiriine

gore en yi,iksek puan alan adaydan baqlanarak bagan puan sralamasrna tabi tutulacaktrr.
Bagan puan srralamasrna gdre olugturulan Kesin Olmayan Girig(S0zlti) Srnavt Baqan

Listeleri Bakanh[tmtzca belirlenecek tarihte (www.icisteri.gov.tr) internet adresinde ilan
edilecektir.

B6lgesel Smav Komisyonlannca; Kesin Olmayan Giriq(S6zlii) Smavt Ba$an Listelerine
itirazlar delerlendirildikten sonra, her il igin KPSS puan tiirtine gdre ayn ayn ilan edilen
pozisyon sayrsl kadar asrl ve en fazla bir katrna kadar yedek aday belirlenerek, Kesinle$mi$
Girig(Stizlti) Srnavr Baqan Listeleri yine Bakanh[rmzca belirlenecek tarihte
(www. ic isleri. gov. tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Giriq (Sdzlti) Smavr baqan puaru aynl olan adaylar; KPSS (B) grubu puan tiirtine gdre,
KPSS puanl yiiksek olan adaya dncelik verilerek ilan edilecektir.

Giriq(s6zlii) smavmdan en az 70 puan almrq olmak, Kesinleqmiq Girig(S6zlii) Smav
Sonuglarma gdre asrl ve yedek aday sralamasma giremeyen adaylar igin herhangi bir hak teqkil
etmeyecektir.

L) ciRi$(sOzLU; srN^lv SoNUqLARTNA irinl,'z
Bakanhltmtz internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriq(S6zlii) Smavt Bagan

Listelerine itfuazlar, listelerin ilan edildigi tarihten itibaren 2 iq giinti iginde mesai saatleri
igerisinde adaylann smava girdikleri Bdlgesel Srnav Komisyonlanna bir dilekge ile itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi gartr ile kabul edilecektir.

Itgiti stnav komisyonlan rtirazlan 3 b giinti iginde sonuglandracaktrr. itiraz sonuglanna
gOre asrl ve yedek adaylardan olugan Kesinlegmig Girig(S6zlii) Smavt Bagan Listeleri
Bakanlr[lmlzcabe1irlenecektarihte@internetadresindeilanedilecektir.

Biilgesel srnav komisyonlannca verilen kararlar kesin olup ilan edilen siire iginde
yap r lmay an itir azlar i q leme ahnmayacaktrr.
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M) ATAMA vE sozr,ngvru ivrzALAMAyA ESAs isrrNirrcnx BELGELER
l-2016 yrh KPSS (B) grubundan Srnav Sonug Belgesi,
2- hffp://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin "Ornek Formlar ve Dilekgeler"

sayfasrndan temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Grirevlileri Etik Sdzlegmesi Formu,
Girig(sozlii) srnav sonuglarmm Bakanh[rmrz resmi internet sitesinde ilan edildi[i tarihten

itibaren, girig(scizlii) srnavrnr asrl olarak kazanan adaylann yukarrda belirtilen atama belgelerini
yazfitebligatr beklemeksizin iq Talep Formunda il tercihinde bulunduklan Valilik il Yazr igleri
Mtdiirliiklerine qahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gcinderilecek
atama belgeleri dikkate ahnmayacaktrr.

N) ATAMA VE SoZLE$ME irvtZliI-AMA i$ Vr i$rBUrERi
Srnavr kazanan adaylann atama ve srizlegme imzalama ig ve iqlemleri , adaylann [g Talep

Formunda tercih ettikleri Val i lik ll Y azr i gleri Mi.id0rli.iklerince yapr lacaktrr.
Valilik il Yazr igleri Mtidiirliiklerince atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu

uygun olan adaylarrn atama ve scizlegme imzalama ig ve iglemleri gergeklegtirilecektir.
Gegerli bir mazereti olmadrgr halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli gartlan

tagrmadr[r sonradan anlagrlanlar grireve baglatrlmayacaktrr. Bu adaylar igin slnav sonuglart
kazanrlmrg hak sayrlmayacaktrr.

O) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Srnav sonucunun kesinlegti[i ilan tarihinden itibaren bir yrl iginde herhangi bir nedenle

bogalan pozisyonlara, baqan puan sralamasrna gcire belirlenen yedek adaylar arasmdan atama
yapr larak sozle gme imzalanabi lecektir.

o) connvlENDinur
Valilikler hizmet gerekleri, ihtiyag, idari zaruret ve diSer sebeplerle 4lB stizlegmeli btiro

personelini Valilik, Kaymakamhk btirolan ile il ve ilge niifus mtidiirliiklerinde gcirevlendirebilir.

P) DiGER HUSUSLAR
Gergepe aykrn beyanda bulunan adaylar ile girig(srizlti) srnav gartlarrndan bir veya birkagrnr

taqrmadr[r sonradan anlagrlan adaylar; giriq(sozlii) slnavlnl kazanmrg olsalar dahi smavlart
gegersiz sayrlarak atamalan yaprlmayacak, atamasr yaprlmrq olanlann ise atamalan ve
stizleqmeleri iptal edilecektir. Ayrrca bu adaylar hakkrnda, 5237 sayrh Tiirk Ceza Kanununun
ilgili htikiimleri uygulanmak izere Cumhuriyet Baqsavcrhfrna sug duyurusunda bulunulacakttr.

ilan metninde belinilmeyen hususlar hakkrnda ilgili mevzuat hi.iktimlerine gtire iqlem
yaprlacaktrr.

PERSONEL GENEL VTUOUNT-,UGU
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