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MERKEZ \aE ra$nt re$Kir,ATr rAM zAMANLI sOzLE$MELi AwKAT
u,rrwxl, ir,igrin cipi$(s0zr,iD snvlv ouyrlRusu

657 saylt Devlet Memurlarr Kanununun 4 iinct maddesinin (B) fikrasrna gdre
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayfi Bakanlar Kurulu Karan ile ytiriirliipe konulan S6zlegmeli
Personel Qahgtrrrlmasrna Iliqkin Esaslar ile Ek ve Depiqiklikleri gergevesinde Bakanhlrmrz
merkez ve tagra teqkilatrnda istihdam edilmek iizere agalrdaki tabloda dalrhmr gd,sterilen
toplam 30 adet tam zamanh sd'zlegmeli "Avukat" pozisyonlarrna personel ahmr yaprlacaktrr.

A) 4/B SOZLE$MELi'AWKAT" POZiSYONLARI DAGILIM TABLOSU

BiRiMADI
657-4lB MADDESINE GORE

sozLE$MELi POZISYON
SAYISI

YEDEK
SAYISI

BAKANLIK HUKUK MU$AVIRLIGI 15 8

ADANAVALILIGI 1 I
ADTYAMAN VALILIGI I

AFYONKARAHISAR VALILIGI I I
ANKARAVALILIGI I I
BITLIS VALILIGI I
QANAKKALE VALILIGI 1 I

HAKKARIVALILIGI I
K\I{IL{lvIrt{l\4ARA$ VALILIGI 1 I
KARS VALILIGI I I
MU$ VALILIGI I I
SAKARYAVALILIGI I
SIIRT VALILIGI 1 I
$ANLIrRFA VALiLiGi I I
$IRNAK VAILiGi I
TRABZONVALILIGI I I
TOPLAM 30 23



Miidiirltiklerinden, gahsen bagvuru ile iZerinde T.C. Kimlik numarasmln bulundulu kimligini
ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar ilanda yer alan illerden sadece biri igin bagvuruda bulunabileceklerdir.
Birden fazla Ile miiracaat eden adaylann, bagvurularr gegersiz sayrlacaktrr. Bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardn.

4- Adaylar, i9 Talep Formunu doldurup, "Bagvuru Formunu Onayla" butonuna
bastrklarrnda ekrana "Tamam" ve "iptal" butonlan gelecekir. Elekfionik ortamda baqvurusunu
hatasrz ve eksiksiz bir gekilde tamamlayan ve bilgilerinin do!rululundan emin olan adaylar
"Tamam" butonuna basacaklardu. "Tamam" butonuna basrldrktan sonra adaylar bilgilerinoe
deliliklik yapamayacaklardr. "Tamam" butonrma basmadan iince bilgilerinde eksiklik veya
hata oldu!'unu fark eden adaylar ise 06 Nisan 2018 tarihi saat; 17:00'a kadar "iptal" butonuna
basarak Iq Talep Formunu yeniden giincelleyebileceklerdir.

5- Bagwrular tamamlandrktan sonra sistem kapatrlacalmdan Ig Talep Formunun grktrsr
almamayacaktrr. Bu nedenle adaylarrn ig Talep Formunun grktrsrnr belirtilen bagvuru tarihleri
arasmda almalan gereknektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.

6- KPSSP3 bagan puan sralamasma gdre Bakanhgmu merkez ve ta$ra te$kilat igin il
bazh hazrlanan giriq(sitzl0) smavma katrlacak adaylara ait kesin olmayan delerlendirme sonug
listesi 10 Nisan 20lE tarihinde Bakanhlmrz www,icisleri.qov.tr adresli intemet sitesinde ilan
edilecektir.

7- KPSSP3 bagarr puan srralamasrna giire Bakanhlrmlz merkez ve tagra tegkilatr igin
ayn ayn il bazh ilan edilen kesin olmayan de$erlendirme sonug listesine itirazlar 10-11 Nisan
20lE tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasnda ilgili srnav komisyonuna yaz r olarak, itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi qartr ile yaprlabilecektir. 1l Nisan 2018 tarihinde saat
l7:30'dan sonra Bakanhlrmz evrak kaydma veya faksrna iletilen itiraz dilekgeleri igleme
almmayacaldlr.

8- Itiraz iizerine smav komisyonunca yaprlan inceleme sonuclma g6re; KPSSP3 bagan
puan sralamasr dikkate ahnarak ilan edilen pozisyon say$mrn 5 katu kadar aday, girig(sdztii)
smavma katrlmaya hak kazanacaktrr. Sdz konusu smava katrlmaya hak kazanan adaylara ait
kesin sonug listeleri Bakanhlrmrz merkez ve tagra tegkilatr igin ayrr ayn olu$turularak 17 Nisan
2018 tarihinde Bakanhlrmrz www.icisleri.eov.tr adresli intemet sitesinde ilan edilecektir.
Konu ile ilgili adaylara aynca yazrh bildirimde bulunulmayacaktrr.

9- Giriq smavma katrlmaya hak kazanan adaylar agalrda belirtilen belgeleri
Bakanh$mz resmi intemet sitesinde duyurulacak tarih ve saatler arasmda Personel Genel
Miidiirliiltine elden teslim edeceklerdir.

a) Bagvuru srasmda aday tarafindan elektronik ortamda doldurulan Ig Talep Formunun
imzalanmrq ve resim yaprqtrnlmrg bilgisayar glkasr,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ash veya onayh 6megi (eEitimini yurtdrqrnda
tamamlamrq olanlar igin Yiiksekdlretim Kurulu tarafindan onaylanmrq diploma denklik
belgesinin ash veya onayh 6megi),

c) Ug adet vesikalft foto[raf,
9) KPSS sonug belgesinin bilgisayar grktrsr,
d) Ozgegmiq,
e) Avukathk ruhsatnamesinin baro veya noterden onayh 6me!i.
f) Kamu kurum ve kuruluqlarmda 4/B Stizlegmeli Avukat pozisyonunda tam zamanlr

olarak giirev yapmakta iken sdzleqmesi feshedilen adaylar igin gdrev yaptrklarr eski
kurumlannca onayh Hizmet Belgesi,

g) Taahhitname (Aday tarafindan imzah Bakanh$rmz aleyhine dava takip etmeme
taahhiitnamesi),

Giriq(s0zlii) smavma girmeye hak kazanan adaylar, yukarrda belirtilen evraklarla
birlikte Bakanhlrmz (www.personel.icisleri.gov.tr) intemet adresinin "Omek Formlar ve



listeleri oluqturularak, Bakanhlrmzca belirlenecek tarihte lggllpj$qlgjlintemet
adresinde ilan edilecektir.

Smav komisyonunca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen siire iginde yaptlmayan
itirazlar iqleme almmayacaktr.

Sd'zlii srnava katrlmaya hak kazandrSr halde ilan edilen smav tarihinde srnava
katrlmayan adaylar, smava katrlma hakkrm kaybetmig sayrlacaktrr.

6l ciRi$ (sOzLO srNAv SoNUCLARn{rN DUYURULMAST

KPSSP(3) puanl en y0ksek olan adaydan baglamak iizere Bakanhlrmrz merkez ve taqra
tegkilatr igin il bazh yaprlacak puan sralamasma gdre ilan edilen pozisyon saysr kadar asil ve
yine ilanda belirtilen sayrda yedek aday Bakanhlrn www.icisleri"sov.tr adresli resmi internet
sitesinde ilan edilecektir.

Baqan puanrmn eqitlili halinde KPSSP(3) puaru ytiksek olan adaya d,ncelik verilir.

H) ATAMA VE S0ZLE$ME iMZnr,AMAyA ESAS iSTENiLECEKBELGELER

t -!@/ ersonet.icfuhfigSv.q intemet adresinin "Omek Formlar ve Dilekgeler"
b6liimtinden temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Gdrevlileri Etik Sdzleqmesi Formu,

2-!!h:/.rye[S!C!9drg!1 intemet adresinde yer alan "Personel Kimlik Kartrnda
Kullanrlacak Fotolrafin Standartlan'na uygun olarak gekilen foto$af CD'si.

D ATAMA VE SoZLE$ME imz,U,AUA ig vE i$LENtr ERi

Girig(s6zlti) smavrnr kazanan adaylarrn baqan puam ve bagvuru yaptrklan Bakanhlrmrz
merkez veya ta$ra tegkilatmdaki pozisyona giire atamalan yaprlacaktr. Siizleqme imzalama i9
ve iglemleri; tagra teqkilau igin ilgili Valiliklerce, merkez tegkilatr igin Bakanhfrmrz Hukuk
Miiqavirligince yaprlacaktrr.

Atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adaylann atama ve
sd'zlegme imzalama iq ve iglemleri gergeklegtirilecektir.

Gegerli bir mazereti olmadrlr halde atama belgelerini teslim etrneyenler ile gerekli
Sartlan ta$rmadr$t sonradan anlaqrlanlar gdreve baqlatrlmayacaktr. Bu adaylar igin smav
sonuglan kazamlmrg hak sayrlmayacakttr.

D yrmx mlyLARrN ATANMAST

Stnav sonucunun kesinlegtili ilan tarihinden itibaren bir yl iginde herhangi bir nedenle
bogalan pozisyonlara, bagarr puan srralamasrna gdre belirlenen yedek adaylar arasrndan atama
yaprlarak sdzleqme imzalanabilecektir.

DDiGERHUSUSLAR

Gergele aykrrr beyanda bultman adaylar ile girig(sdzlii) smav Eartlanndan bir veya
birkagmt tagrmadrir sonradan anlagrlan adaylar; girig(sdzlti) srnavrm kazanmtq olsalar dahi
srnavlan gegersiz sayrlarak atamalan yaprlmayacak, atamast yaprlmrg olanlarrn ise atamalan ve
sdzlegmeleri iptal edileceltir. Aynca bu adaylar hakkrnda,5237 say r Tiirk Ceza Kanununun
ilgili hiikii'mleri uygulanmak tizere Cumhuriyet Bagsavcthlma sug duyurusunda bulunulacaktr.

Ilan metninde belirtilmeyen hususlar hakkrnda ilgili mevzuat hiiktimlerine g6re iflem
yaprlacaktu.

PERSONEL GENEL MiiDiIRLiiGii


