
ADAYLARIN DİKKATİNE! 
 

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü arasında yapılan protokol hükümleri gereğince 23.08.2015 tarihinde Ankara’da 

saat 10:00’da gerçekleştirilen 2015 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları 

ile adaylara ait fotoğraflı cevap kağıtları 16.09.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının 

www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, bahse konu internet adresi üzerinden 

adaylar sınav sonuç bilgileri ile fotoğraflı cevap kağıtlarına erişebileceklerdir. 

Söz konusu sınav süreci ile ilgili aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara dikkat 

edilerek sürecin devam ettirilmesi sağlanacaktır. 

1) 15.09.2015 tarihinde; “İlan Edilen Kadroların Dağılımını Gösteren Listeler” ile 

“Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formları” Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adlı resmi 

internet sitesi ile Valilik resmi internet sitelerinde eş zamanlı olarak yayımlanacaktır. 

Bakanlık merkez ve 81 İl valiliğince ilan edilen boş kadroların bulunduğu yerler, sınav 

kurullarınca belirlenerek listelenip Bakanlık ve 81 İl valiliği resmi internet sitelerinde ilan 

edilerek adaylara duyurulacaktır. 

“Atamaya Esas Görev Yeri Tercih Formları” ise aynı tarihte eş zamanlı olarak 

Bakanlık ve Valilik resmi internet sitelerinden Kesin Olmayan Başarı Listelerine göre sınavı 

asil olarak kazanan adayların erişimine sunulacaktır. Kesin Olmayan Başarı Listelerine göre 

belirlenen asil adaylar tarafından tercih formunun çıktısı alınıp doldurup imzalandıktan sonra 

en geç 18.09.2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık merkez teşkilatında İşlemler Şubesi 

Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ise Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine (e-İçişleri sistemi 

üzerinden elektronik ortamda, faks veya bizzat elden) teslim edilecektir. 

2) 16-29 Eylül 2015 tarihleri arasında; İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası gereğince bahse konu yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar bir dilekçe ile e-

İçişleri sistemi üzerinden elektronik ortamda, faks veya bizzat elden Bakanlık Merkez Sınav 

Kuruluna yapılacaktır. 

3) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için Personel Genel 

Müdürlüğünce, Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için ise Valilik İl Yazı İşleri 

Müdürlüklerince,  aynı puanı alan adaylar arasında kriter kontrolü yapıldıktan sonra adayların 

başarı puan sıralamaları yapılarak, yalnızca yazılı sınava tabi unvanlar için asil ve yedek 

kazananlara ait kesin olmayan başarı listeleri ile sözlü sınava tabi unvanlar için ise sözlü 

sınava çağrılacak adaylara ait kesin olmayan başarı listeleri hazırlanarak Bakanlık ve Valilik 

resmi internet sitelerinde 17.09.2015 tarihinde eş zamanlı olarak yayımlanacaktır. 

4) 20 Ekim 2015 tarihinde; Yönetmeliğimizin ilgili hükümleri gereğince yazılı 

sınava yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra; yalnızca yazılı sınava tabi unvanlar için 

Kesinleşmiş Asil ve Yedek Başarı listeleri Bakanlık ve Valilik resmi internet sitelerinde eş 

zamanlı olarak ilan edilecektir. 

5) Sözlü sınava tabi unvanlar için yapılacak olan sözlü sınavın tarihi, bu sınava 

müteakip oluşturulacak kesin olmayan başarı listelerinin ilan tarihi, bahse konu listelere 

itirazların alınması ve değerlendirilerek sonuçlandırılması ile sınavı asil olarak kazanan 

adaylardan tercihlerin alınmasına ilişkin süreç hakkında Bakanlığımızca ayrıca bilgi 

verilecektir. 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.icisleri.gov.tr/

