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srAJyER roNrRor6R
cinig lsdzltf srNAv DUvURUSU

igigleri Bakanh[r merkez tegkilatrnda Genel idare Hizmetleri Srnrfinda bog bulunan l2
adet Stajyer Kontrolcir kadrosuna l5-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da yaprlacak
Girig(Sdzli.i) srnavr ile personel ahnacaktrr.

BA$VURU $ARTLARI

l-657 Saylh Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) fikrasrnda sayrlan
gartlan tagrmak,

2-Universitelerin en az ddrt yrlhk lisans e[itimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
iqletme, iktisadi ve idari bilimler fakiiltelerinden veya bunlara aenltigi yti-ksek<ifretim
Kurulunca kabul edilen yurt igi veya yurt drgrndaki dfrenim kurumlanndan birisini bitirmiq
olmak,

3-Giri$(Scizlii) stnavrnrn yaprldrfir yrhn ocak ayrnrn birinci gtinii itibalyla 35 ya$rnl
dol durmam.r g olmak (0 I I 0 I I I 984 tarihinden sonra dofian lar),

4- OSYM tarafindan 2017 ve 2018 yrllanndi yaprian "Kamu Personel Segme Srnavr
KPSSP9" puan ttiri.inden en az 70 ve ldrzerinde KPSS puanr almrg olmak kaydryla bagvuruda
bulunanlardan en yiiksek puanh 72kigi igerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynr puana sahip
di[er adaylar da giriq srnavrna ahnlr).

srNAv BA$VURU $EKLi VE YE

l-Adaylar; Bakanh[rmtzrn www.icisleri.soy.tr adresli internet sitesinde yer alan
"2018 yrh Stajyer Kontroldr Girig(Scizlii) Srnavr ig Talep Formuna" 26-30 Kasrm 2018
tarihleri arastnda ilgili srnav duyurusu bdliimiinde yayrmlanacak olan bagvuru linki
aracrlrfilyla e-Devlet gifresi ile erigip elektronik ortamda doldurarak miiracaat edeciklerdir.

2-Baqvurular e-Devlet gifresi ile yaprlacaprndan, adaylann www.turkive.sov.tr
hesablnln bulunmasr zorunludur. Sdz konusu hesabrn kullanrlabilrn".i igin, udaylu.tn e-Devlet
gifresi almalart gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet gifresini igeren zarfi, pTT Merkez
Miidtirli.iklerinden, gahsen bagvuru ile iizerinde T.C. Kimlik numarasrnrn bulundupu kimli[ini
ibraz ederek temin edebilirler.

3-Adaylann bagvurulartnt tamamlayabilmesi igin ig Talep formunu doldurduktan
sonra "Bagvuru Formunu Onayla" butonuna basmalan gerekmektedir. Bu iglemi
gergekleqtirmeyen adaylann bagvurularr sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardrr

4-Adaylar, ig Talep Formunu doldurup, "Bagvuru Formunu onayla,' iqlemini
gergeklegtirinceye kadar miiracaat stiresi igerisinde iq Talep Formu iizerinde de[igiklik
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda bagvurusunu sorunsuz bir gekilde tamamiayan
adaylartn, i9 Talep Formunun gtktrsrnr betirtilen bagvuru tarihleri arasrnda almalarr
gerekmektedir.

5-"Bagvuru Formunu Onayla" iglemini yaplp, "Yazdff" butonunu kullanarak ig Talep
Formunun glkttsrnl aldrktan sonra hatalr girig yaptrfirnr fark eden adaylar; www.icisleri.sov.tr
adresli internet sitemizde ilgili srnav duyurusu b<iltimiinde yer alan "Hatul, K"yrt Bildirim
Dilekgesi" ile Personel Genel Miidiirliigi iglemler gube Miidiirliiliine faks yoluyla (Faks: 0
312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 63) miiracaat ederek, mevcut kayrtlanna yeniden girig
yapabilmek igin, ig Talep Formunun giincellenebilir duruma getirilmesini 30 Kasrm 2018
tarihi saat l6:00'a kadar talep edebilecektir.
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6-ilgili stnav btirosunca, hatalr girig nedeniyle yeniden girig yapmak isteyen adaylara
30 Kasrm 2018 tarihi saat l7:30'a kadar elektronik bagvuru formunda de[igiklik yupubil."
imkanr verilecektir. Elektronik ortamda yaprlacak mi.iracaatlar aynr giin saat l7:30 itibari ile
sona erecektir.

7-KPSSP9 bagarl puan stralamaslna gcire belirlenen Girig(Srizlti) srnavrna katrlacak
adaylara ait kesin olmayan de[erlendirme sonug listesi 04 Aralrk 2018 tarihinde Bakan|1!rmrz
www.icisleri.sov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

8-KPSSP9 bagarr puan srralamaslna gcire ilan edilen kesin olmayan defierlendirme
sonuq Iistesine itirazlar 04-05 Arahk 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saaileri arasrnda ilgili
Srnav Kuruluna yanh olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi gartr ile kabul
edilecektir.05 Arahk 2018 tarihinde saat l7:30'dan sonra Bakantr[rmrz evrak kaydrna veya
faksrna iletilen itiraz dilekgeleri igleme allnmayacaktrr.

9-Srnav Kurulunca itiraz ,j.zerine yaprlan inceleme sonucu, ilgili adaya yazlt olarak
bildirilecektir. itiraz iizerine Srnav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

l0-KPSSP9 bagarr puan stralamasrna gdre Girig(Scizli.i) srnavrna katrlacak ad,aylara ait
kesin sonug listesi, 12 Arahk2Ol8 tarihinde Bakanlr[rmrz www.icisleri.sov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilecektir.

ll-Adaylar, Bakanltlrmrz www.icisleri.sov.tr internet sitesinde ilan edilerek
istenilecek difer belgeler ile birlikte ig Talep Formunun grktrsrnr imzalayrp, resim
yaprgtrrrlmrg olarak 24-25 Arahk 2018 tarihleri arasrnda (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri
arastnda ilgili srnav btirosuna elden teslim edeceklerdir. istenilen belgeleri stiresi igerisinde
ilgili slnav btirosuna teslim etmeyen adaylar Girig(Sozlii) srnavrna ul,nmayacak olup, bu
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardrr.

l2-istenilen evraklan siiresi igerisinde teslim eden adaylar Girig(S6zlii) srnavrna
gaprrlacaktrr. Bu adaylara, Girig(S<izlti) srnavrnrn giin0, saati ve yeri 27 Aralk 20lg
tarihinden itibaren Bakanlrfirmlz www.icisleri.sov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve
ayrrca ig Talep Formunda Uetirnit<teri yaz,grn'a aar"sterine tebligat yaprlarak bildirilecektir.

l3-Gerge[e ayktrt beyanda bulunan adaylar Stajyer Kontroldrltik Girig(S6zlii) srnavrnr
kazanmtg olsalar dahi slnavlan gegersiz sayrlarak atamalarr yaprlmayacak, atamasl yaprlmrg
olanlarrn ise atamalart iptal edilecektir. Bu adaylar hakkrnda, iZ37 sayiL Tiirk Ceza
Kanununun ilgili hiikiimleri uygulanmak tizere Cumhuriyet Bagsavcrh[rna sug duyurusunda
bulunulacaktrr.

l4-Mtiracaatlar; elektronik ortamdaki ig Talep Formu ile alrnaca[rndan, posta yoluyla
v ey a \izzat miiracaatlar kabul edi I meyecekt i r.

srNAvrN $EKLi VE KONULART

Girig srnavr; scizlii olarak tek agamada yaprlacaktrr.
Scizli.i stnavda adaylar, igigleri Bakanhlr Mahalli idareler Kontrol6rleri

Ytinetmelifii'nin "Stnav Konulart" baglrkh 8 inci maddesinde yer alan konu gruplanndaki
bilgi diizeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu ycinetimi bilgileri yanrnda genel
kiiltiirii. ifade kabiliyeti, temsil yetene[i vasrflal da goz dniinde bulundurularak
de[erlendirmeye tabi tutulacaktrr.

cini$(sozLu) srNAv soNUcLARrNrN DEGERLENDiRiLMESi vE
ITIRAZ

Scizlti srnav 100 tam puan tizerinden de[erlendirilir ve en az 70 puan alanlar baganh
sayrllr. S6zlii stnavda, her iiyenin vermig oldu[u puanrn aritmetik ortalamasr alrnarak
adaylann sdzlii stnav puanr tespit edilecektir. Srizlii srnav puanr en yi.iksek olan adaydan
baglanarak girig srnavr kesin olmayan bagan listesi orugturulacaktrr.

Sdz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beg i9 gtinii iginde hafta igi
(09:30 17:30) mesai saatleri arasrnda ilgili Srnav Kuruluna yanh olarik, itirazda bulunulan
hususun belgelendirilmesi gartr ile kabul edilecektir. Srnav Kurulunca itiraz tizerine yaprlan
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inceleme sonucunda girig srnavt kesinlegmig bagan listesi olugturulur ve srnav kurul kararr
itirazda bulunan adaylarayazit olarak bildirilir. Srnav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Kesin olmayan ve kesinlegmig bagan listeleri Bakanlrllmrzrn www.Lcisleri.sov.tr
adresli resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

ciniglsd zr-u) srNAv soNUCLARTNTN DUvuRULMAST

Girig(S6zli.i) srnavr sonucu; kesin bagan puanl en yiiksek olan adaydan baqlanmak
suretiyle ilanda yer alan bog kadro sayrsr kadar asrl ve yeteri kadar yedek olmak iizere
aglklanrr. Asrl ve yedek listesi BakanLfirmrz www.icisleri.sov.tr adresli resmi internet
sitesinden ilan edilecektir.

PERSONEL GENEL VTUOUNT,t}GU
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