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ARANAN N İTELİKLER İ TAŞIYAN ADAYLARDAN BA ŞVURU KABUL ED İLECEKT İR. 

1. Başvurular 

Münhal mevki için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 
http://khk.kamunet.net  adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nden 
temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1)  üzerinde yapmalı ve sınav harcı makbuzu ile birlikte 
Kurumları aracılığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar. 

Konu münhal kadro için en son başvuru tarihi daha sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 
http://khk.kamunet.net  adresindeki web sayfasından duyrulacaktır.  

2. Sınav Tarihi 

Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 
http://khk.kamunet.net  adresindeki web sayfasından duyurulacaktır. 

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır. 

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na sözlü yarışma sınavı (mülakat) amacıyla gelen engelli kamu 
görevlilerinin sınava gelmeden önce şahsen veya kurumu aracılığı ile engelinin ne olduğu ve derecesi 
hususunda Kamu Hizmeti Komisyonu’na bilgi verilmesi halinde kolaylık sağlanması için gerekli 
önlemler alınacaktır. 

3. Sınav Ücreti 

Sınav ücreti 28.50 TL olup başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak 
makbuzun alınması gerekmektedir. 
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4. Sınav Yöntemi 

Aranan nitelikleri taşıyan adaylar, 29 Mayıs, 2013 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav 
(Değişiklik) Tüzüğü uyarınca aşağıdaki kriterler çerçevesinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nca 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

1) Hizmet Süresi (20 Puan)   
2) Yabancı Dil (10 Puan) 
3) Performans Değerlendirme (15 Puan) 
4) Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan) 

a) Fazladan yapılan öğrenim; 
b) Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans; 

 
Yukarıdaki 4 (dört) kritere ek olarak; Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca Kamu 
Hizmeti Komisyonu’nca yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı (mülakat) aşağıdaki kıstaslar 
çerçevesinde düzenlenecektir. 

• Kamu görevlisinin halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 
ilgili kendini ifade etme (25 puan) 

• Adayın, tüm mülakat süresince gösterdiği performans ile konuşma, görünüş, hal ve 
hareketleri konusunda genel değerlendirme (10 puan) 

 

 Münhal mevkiye yapılacak müracaatlarla birlikte a şağıda belirtilen belgelerin de kurumlar 
aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir. 

a) Sınav Yönteminde belirtilen kriterler çerçevesin de değerlendirilecek belgeler; 

b) Personel Dairesi Müdürlü ğü’nün kontrolünden geçirilmi ş, 2011,2012 ve 2013 yıllarına ait  
performans de ğerlendirme formları.                                                                                                                                       

5. Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması  

Sınav yönteminde belirtilen kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda alınan puan ve sözlü yarışma 
sınavında alınan puanların toplamı 50 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır. Sonuçlar, Kamu 
Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden  yayınlanacaktır. 

6. Münhal Mevkinin Doldurulma Yöntemi 

Konu kadro 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 73.(2)(A) maddesinin şart bendi uyarınca 
münhal ilan edilmiş olup, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci 
maddesinde değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 
tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu 
Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır. 

7. Aranan Nitelikler 

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası kuralları çerçevesinde; konu kadroya müracaat edecek 
adaylardan, Merkezi Cezaevi’nde münhal kadronun  bir alt derecesinde 3 fiili hizmet yılına ilaveten 
kamu görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel olarak en az 4 yıl 
çalışmış olmak koşulu aranacaktır.  

8. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Geli şmeler ile Duyuru ve Ça ğrılar KHK Web Sitesi 
Kanalıyla Yapılacak 

Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi  önceliği dikkate alınarak, 
adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. 

 
 
 

Kamil Kayral 
Kamu Hizmeti Komisyonu 

Başkanı 
EÜ/NS 




