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dosyasııııı.ı bıılıındıığu yeriıı ilgili biı,iın soruınlııstına ve adayııı talep ettiği Slnav unvanln

bulunduğu yer Bakaıılık ,r,"ike, teşkilatında ise İşleıırler şubesi taşra
slılaV

BAKANL1K MERKEI vE TAşRA TEşKİLATıNDA BİRİM SORaJMLULARıNOA

YAPILMAıı GEREKEN iş ve işrcrwrcn

1- sınav ıntiıacaat tarihletindeır önc
taı,afındaıı talep edilen sınav unvaıtınıır şartlaı,ı
birer öıneğiııin(diploıııa, transkı,ilıt, sertifika vs.

Mtldiirli.lğil Sicil, Terfi ve Kıdenr Şubesi M
dosyasınİı btılııııduğu yeriıı ilgilİ biriııı sorııırrltısıı tarafiırdan oıraylaıraı'ak (biriın

soı.uıırlıısıınrııı adı sğadİ u,,uon,, tarih, inıza ve miihti$ talepte bultıııan adaYlara tesliın

ectilecek ve ıniiracaat sırasıııda aday tarafindan sıırav başvııırı ınodtlltl iizerinde Yer alan ilgili

böliiıııe taıanarak sisteıne ytlklenecektir. Biriın sortııııltılaı,ıılca oııaylaırınaıntş sınav baŞvıırtı

belge!eri geçersiz sayılacaktır.
ın€ ve Uııvaır Değişikliği Sıııavııra başvrır

başv n fotoğraf bölüınti ile ilgili alaıı zortınlu

siste olıırayaır adaylar sınav başvııt,tıstıılıı gerçek

Bıı nectenle Bakanlığııııız personel Geııel Müdtlrlilğtlniin http://persoııel.icisleıi,gov.tr iırternet

adresiııcleki "peısoııel kimlik kaı,tı" tinki üızeriııdeıı "persoııel kiınlik kartında kullanılacak

Fotoğraf Staııdartlari' böl(iıııtlnde beliıtilen özellikteıe uygun olarak CD ortaınına alınınıŞ

fotoğafın, adayın özltik dosyasına erişim yetkis.ine salıip. olan biriın sorumlrısuna adaY

tarafiırdan teslim edilınesi gereknıektedir. İlgili biı,iın soruıntrısu tarafindan teslİın alııran CD

oı.taıntııa alınınış fotoğ,af ivedilikle Personel Genel Mtidtirlilğtlne gönderileC.kti.:. . . .

3_ Adaylarııı, J_İçişleri Sisteııi i,izerinde fotoğrafinııı yilklenip yüklenıırediğiııi kontrol

etıneleri, ytiktİnınemiş İse 0312-422 41 66-67-68 nolu telefonları arayarak sınav ıntlracaat

tarihinden önce e-İçişleri sisteıni tizeriırde fotoğrafıııııı yiikleneı,ek kaydedildiğiırdeır eınin

olnraları gerekınektedir. Aksi takclirde bu dıırtııııda olan adaylar, sınav ınodilltl tlzeriııden

stnava bğvurusııntı gerçekleştireıneyeceklerdir. Brı sebeple başvtırıı YapaınaYan adaYlaı'

hiçbir hak talebinde buluııaıııayacaklardır.
4- e_Devlet şifresi ile csgnı.sgk.gov.ıı, tizeıindeır aday tarafıırdan alınaıı sİgoıtalı

hizınet belgesi id ilgiti "wat 
lıllğilendirtne amaçlı olup ı,esıni _belge olarak

kullanılanıay*acagıııdan aJ-ayların sınav ırıliracaat tarihleıiııden öııce SGK BaŞkanlığı SosYa[

Ctır.nıiı. İı vtia"tııugilne ıİrilracaat e<lerek SGK tarafından onaylanmış resınibelgenin aslını

özltik dosyasının bıılİnduğıı biriın sorııırrlustına tesliın etııresi ve bİrİıır sorııurlusıı taraflndaıı

"-İçşı.rı 
sist"nıi tlzeı.incte-yer alaıı lıizmet hesaplaına böttlıntine kaydedilınesi gerekrnektedir.

Aksi takdirde hizırıet hesaplaınası ile ilgili olıışabilecek hatalı hizııret stlresinden biı'iın

soı,uınlusrı ve ilgi l i adaylar sortı ınlıı tutrı lacakt ır,

s_ l3_20 MayrrİOıs tarihleri arasrnda Görevde Yiikselıne ve Unvaıı DeğiŞikliği Sınav

başvıırtı ları alınacaktır.---' 
6- elçişleri sisteıni iizeriııde krıIlanıcı adı ve şifresİ tanıııılı ohnayan Personelİn

tlzeı,indeıı başvtı rıı foı:ıniı nu

,:ilil|,,xl,ll';ğ;ffi ,,H:ffi;

teşkitatıncla İse ilgili İl Yazı İşleri Miidilrltiğiine adaya ait
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belgeleri sisteııı iizerinden anıırda tılaşacaktıı,. Bu nedenle başvuru forınunıı doldurup çıktısını
alıp iınzalayan adaylaı,ın, ilgili biriın soı,uırrlrısrııra gidetek e-İçişleri sınav ınodiilti iizerinden
kencüisiııe ait hizıııet lresaplaıııa cetveliniıı ilgili böltiıniine iınzalı başvtırtı forınrıırrııı taranarak

biriııı sortıınlustı tarafıııdan 1,i.iklenıııesi ve elektroııik ortanıda hizııret hesaplaıııa cetvelİnİn

oluşturulınası için gerekli takip ve kontrolii 1,apmaları gerekınektedir.
8- Mttracaat taı,ihleı,i arasında adaylarııı sınav başvuı,u foırırları tesliın alırunayacaktır.

Göıevde Yiikselnıe ve Uııvaıı Değişikliği Sınav başvuruları sona eıdikten sonra stnava

ıniiracaat eden adaylar 2|-22 Mayıs 20l5 tarihleri arasıırda elektronik ortaındaıı çıktısıııı alıp
iııızaladıkları başvtırıı forııılarıııı özli.ik dosyalarının bulunduğu yerin ilgili birim soruııılıısıııra
iınza karşı lığı eldeıı tesli nı edecekleı,d iı,.

9- Biriın sorunıhısıı taı,afiırdaıı adayın başvııru forııııı çıktısı, iınza karşılığı tesliın
alınınadan önce; aclaya ait sınav başvurtı bilgilerinin e-İçişleri sisteıni tlzeı'indeır kendisine
ıılaşıp tılaşınadığı, bilgiteti ıılaşınış ise adayııı elektroııik ortaındaır çıktısını aldığı başvtıru

foı1rııınu iınzalayıp iıırzalaınadığı ve başvurtı foı,ıntı çıktısuıdaki bilgileriıı doğıtıluğu sistelrr

tlzerinden T.C. Kiınlik No ile kontrol edilecektir.
10- Adaylarur başvuru forınları; ilgili birinı sorııınltılaıı tarafındaıı d(lzenlenecek olaıı

"Tesiiııı Alıııaıı §ıırav l}aşvıırıı tr'oı,ınıı" ile tesliın alınacaktır. Tesliın Alıııan Sınav Başvurıı

Forınıı sırasıyla; Sıra No, adayııı T.C. Kin,ılik No, adı-soyadı, adayııı talep ettiği sınav

tınvaıııılın btılıınduğu yeı; adayııı talep ettiği sııtav tınvanı, tesliırı tarihi Ve |ınza

böltiııılerinden oltışturulacaktı r.

11- Adayııİ elekhonik ortaında e-İçişleri sisteırri iizerinde yapıııtş oldıığu sisteınde

kayıtlı son başvıırusu ile çıktısını alarak iınzaladığı ve birinı sorııınlrısııııa tesliın etınek

isteOigi başvıııitı fornrrııııııı ayııı olıııası clıırıııııııırtlaı başvtıı,ıı forınıınuır alt böltlııltinde Yer
alan .aFonıııı fiıceleyeıı" böltlıntlne biriın sorrıınlusu kendi bilgileıini de yaap iınzalayarak

başvrıı,ıı for,ıııunrı onayladıktan sonra (birim sortıınlıısuırrııı adı soyadı, unvaııı, taıih, inıza )

Tesliın Alıııan Sınav Başvrıru Forınunda yer alan "Tesliın Tarilıi" bölilınilne adayın baŞvuru

forınu çıkiısını teslinı eİınek istediği tarih yazılaı,ak "Adayıır İılızası" böltlıni.i ilgili adaya

iınzalatılacaktır.
12- Adayın sisteıırde kayıtlı soır başvunısu ile çıktısıııı alarak iınzaladığı ve biriın

sotıJınlrrsuııa tesliın etınek istediği başvıırıı foı,mrıııuıı avııı olınaınAsı ılıırunrrııldal adaYııı

slnav başvrıı,tı formıı ilgiti biriın sorrıınlulaıı tarafından teslinı alınnıayarak başvurtısıı

geçersiz sayılacaktıı,. Bu husrısa riayet etıneyen biriın soruınlııları hakkıııda gerekli idati

İşleınler yapıtacaktır. Brı dtırıııır ile ilgili birinı sorııınluları tarafındaıı sırasıyla; Sııa No,

aclayın T.C_Ki,nlik No, adı-soyadı, ada5,ıır talep ettiği sınav unvanının bııltınduğrı yer, adaYın

talep ettiği sıııav tınvanı ve gerekçesi btlltlınlerinden oluşan "Tcsliın Alııımayaıı Sınav
Başvııru Fornııı'' başlığıııı taşıyaır forın olııştrırularak, "Sistemdcki en soıı başvırrıı forrnıı

İle atlay taı.afıııclan tesliııı cdilınek isteııeır başvııru forınııırrııı farldı olnıasr" veYa
(.Sisteınde gözlİken aday başvıırıı sayısı ile tes|inı etlilen aılay lıaşvıırıı foı'ınıı §a}ıslııın
ayııı olnraıııası" ya da 'iİlan etlilen siire içerisiııtle lıaşvuı,ır forınıııııı tesliın etııreııresi"
gerekçelerincleıı ııygun olanı, ilgili böliiıne yazıldıktan soırra forııırın sağ alt böliiıntl de ilgili
biri,n sorrınlusu ta1afln<ian oııaylaııacaktır.(biriın sorıımlusııntın adı-soyadt, tınvanı, taı'ih ve

iınza) Birinı sorıımlusıı tarafıııdaıı diizenlenen "Tesliın Alııımayaıı Sıırav Başvııru Formıı"
,n gİç 23 Mayıs 2015 tarihiırde ınesai saati soıruna kadar taşı,a teşkilatında itgili biriın

,or,,ırrİr.un,ın 6tıltıııcluğıı Valilik İl Yazı İşlı ri Mi,idiirliiğiine ıslak ve elektronik ortaında

ivedi li kte gönderilecektir.
13_-Taşra teşkitatında İl Yazı İşleri Mtldtlrli.lkleri ise; il geırelinde biriın sorumltıları

tarafındaıı keııdilerine gönderilen Tesliın Alınrıayan Sınav Başvııru Forınlarındaki bilgileri
birleştirip tek bir forına aktararak forıırıı "aslı gibidir" ibaresİ İle tasdikleyeceklerdir, Forınun

tasdiİ<leıİıniş bir örneği en geç iiç giin içiııde Bakanlığımız Persoııel Genel Mlldll''ltlğU

İşleınleı.Ştıbesi Mtidtlrlttğiine ıslak ve elektroırik oıtaında ivedilikle gönderi
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14- İlgili biriın sorıınrlıılaı,ı tarafıııdan onaylaırınayan velveya iınza karşılığı teslinr
al ınırrayan başvııı,tı forııı ları işleıne aiıırınayacaktı r.

15- Başvurı,ı forııııı iizerinde aday ve biriın soırımlıılarıııa ait iıııza böltiınleı'İ
taınaınlaııdıktaıı soılra: lıirinı soruırı[uları lıiznıet lresaplaına sayfasındaki ilgili kısıı-ıa

adaylaı,ııı iınzalı başvrıru forınıııru tarayarak sisteıne yükleyecek ve adayların özlük
dosyasıııdaki bilgilerini hizınet lıesaplaına sayfasına giı,ip "Kaydet" butoııtına basaı'ak

adaylara ait hizınet hesaplanıa cetvelini25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında oltıştııracaklardır.
16- Birinı sorııınlıısrı olarak kendi özltlk dosyasına erişiııı yetkisine sahip olup,

görevde yiikselıne ve unvan değişikliği sııravına ıııiiıacaat eden biriın soı,ı,ııır[ııları; iıırzalı
sınav başvıırıı foı,ırr[aı,ıııı keııdi özltlk dosyasıııa erişiın yetkisine sahip bir başka biriın
sorunılıısı.ına iırrza karşılığı tesliın edeceklerdir. Başvuru forınuırıı teslim alaıı diğeı' biriın
soruınlusıı taı,afından elektıonik ortaında sınava ıntlracaat eden ilgili biriın soı'ııınlııstıııııı'ı
hizınet lresaplaırra ceiveli olııştıırıılacaktır.

17_ "Kaydet" butonuıra basılıp suıava ıuiiracaat eden adayların lıizıııet hesaplaıııa

cetveli oluştıırulduğtıııda; adayın ve hizınet lıesaplaına cetvelini oltışturan bİrİın soruınlusrıırrın

adı-soyadı, görev yeri, ttııvanı ve hizııet lıesaplaına cetvelinin olrışturtılııra tarilıi sisteın

tarafıııdaıı otoınatik olarak kaydedilnıekte olrıp, kaydedilen bu bilgileıin Bakanlık taŞra

teşkilatında İl Yazı İşleri Mildtirliikleı,iırce, Bakaıılık ıııerkez teşkilatında ise İşleınleı' Şııbesi
Mtidilrlüğtlnce kontı,ol]eri yapılacağıırdaıı, bu kontroller sırasıırda kendi özliik dosyasına

erişinı yetki.ir" salıip olaıı ve görevde yiikselıne ve ıınvaır değişikliği sınavına ıniiracaat eden

birİın soruıırlıılarınıİı kendi hizınet lıesaplaırıa cetvelini kendisinin oltıştıırduğıı tesPit

edildiğinde sınav başwıtusu geçersiz sayılacaktır.
18- Sınava başvuı.uda bultınan adaylara ait testiın ahnan iınzalı başvııru forınu sayısı iIe

etekttonik ortanıda sisteınde göriinen aday başvuı,ı,ı sayısı aynı veya sayısal farklılık gösteı'İYor

ise biriın sortınrltıları bıı dıırıİınıı; tutanak altİna alarak bir öı,neğini ilgili Valilik İl Yazı lşleri
Mi.icliirliikleı*ine 23 Mayıs 2015 taı,ihinde ınesai saati bitimine kadaı,ıslak ve elektronik
ortamda göııdeıeceklerdiı,. Bu drırııııı ile ilgili adaylar tarafından heılıangi biı'şikayet olınası
cluruınunda Bakantık Meıkez Sınav Kurıılu tarafiııdaıı adayın özltik dosyasının brılıındıığıı

Valilik llYazı İşleri Müdtlrliiğiiııden söz konusu tutaııağııı tasdikli bİr örneği istenildiğinde

ivedilikle ıslak ve elektronik ortaında Personel Genel Mtidiirltlğtlne gönderilecektir.

19- Başvıırusııırrı iınza karşılığı tesliıı,ı edenleı,in sayısı ile lıizınet hesaplaına cetveli

oltıştıırulanla.,n say,r,nrn aynt olıııaıııası ile zaıııanında yapılmayaır veya eksik YaPılaır iŞ ve

iş lenılerden i l gi l i birinı soruın lrıla tı sorıımlıı tuttı lacaktır.
z1-Bakanlığınıı zıııerkezteşkilatıncla İşlemler Şubesi Miidiltttiğii, taşra teŞkilatında ise

il Yazı İşleıi Mtıclİrltlkleti, sisteın tlzerinden keııdileriııe anında rılaşan aday başvuı'ıılarıııın

takip ve kontrol(lnden soruınludrır.
2l- Adaylar tarafıııclaır sontıçlara itiraz edilıııesi durrıırrtında, itgili sıııav ktırıılıı aclına

Bakaıılık ınerkez teşkilatında Personel Geııel Mttdürltlğti İşlenıler Şııbesince,. taŞra

teşkilatıncla ilYazıİşİeıi Mııdtirliiğitnce adayın özltik dosyasının bulunduğıı yerin ilgili biriııl
soı,uınlrısıından gerekli belgeler tekrar isteııecektir. Adaylaıın itirazı tizeriııe ilgili sınav

kıırııllarıııın *orr,İçlur,, açıklanıası Yönetıneliğiıniz gereğince belli bir yasal siire iÇerisinde

olcluğuııdaıı gecikıneye İnahal verilıneden ivedilikle isteııileıı bitgi ve belgeler onaylanarak

ıstak ve elektronik oıtamda göııdeı,ilerek İlgili adaylara ait doğrıı bilgiler tekrar sisten'ıe

kaydedileıek, hizmet hesaptanıa cetvelleti yeniden olrışturulacaktır.
22_ Sınava ıııtiı,acaat eden adaylara ait hizınet hesaplaına cetveliırin dtizeırlennıeSiııden,

sisteırre kaydeditnıesinden ve aday tarafından tesliın edilen iınzalı başvtırıı formuntıır

taranarak sİsteıne ytlklenıııesiııclen İlgili biı,iın sonımlııları, iınzalı başvrıru foıınııntın tesliın

edilınesinclen ve başvuru forınıı ]le hiznret lresaptanıa cetveliniıı sisteıne 1'i.ikleniP

}.tiklenııı ed iğ i n i n takibinden i lgi l i adaylar soı,unrlı,ı olacaktı r.
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23- Taşra teşkilatında görev yapan biriın sortınılrıları, GYUD Sıııav Modtlltlnde yeı'

alan lrizınet lıesaplanıa cetveli ile ilgili tereddtit hasıl eden konrılarda; 0 (3l2) 422 41 30 ve 0
(3I2) 422 46 33-38 (6 hat) nııınaralı telefoırlardaır yardıın alabileceklerdiı,.

24- Görevde yilkselıne ve uııvan değişikliği yazılı sııravına katılacaklara ait

kesiııleşnıiş soııuçlaı,ın ilan edileceği 25 Haziraıı 2015 taıihiııde biriın soruınlı.ılarının Cörevde
Ytikselıne ve Uııyan Değişikliği Srıravı ile i|gili yapnıaları gerekeıı iş ve işlenı[er soır

btılacağıııdan GYUD Sıııav Modiilii tizeriııde hiznıet hesaplaıııa cetveli olıışttırnıa yetkileri 26

Haziraıı 20l5 tarihi itibariyle Bakaıılığınıız Personel Genel Mtldilrlilğtl tatafıırdaıı sona

erdirilecektir.

PDRS ONEL GDNEL ıvıtlnirnr,ÜĞÜ
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