Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI
SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci derecede 2 (iki) Denizcilik
Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacaktır.
ARANILAN ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartlara
sahip olmak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin aşağıdaki tabloda belirtilen
bölümlerden mezun olmak,
3) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından aşağıdaki tabloda
belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,
4) Sınavın yapıldığı yılın birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
5) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak).
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1) Adaylar başvurularını e-Devlet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak eDevlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri, KPSS sonuç belgeleri,
yabancı dil belgeleri, e-Devlet üzerinden YÖK ve ÖSYM’den otomatik olarak gelecektir.
Mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan veya bilgileri gelmeyen adayların güncel başvuru
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya
jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi
yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
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(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
5) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adayların, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri
gerekmektedir.
6) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru tarihleri
içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda
yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile
güncellenebilecektir.
7) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer
alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru
yapabileceklerdir.
8) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
9) Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi
halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.
10) Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra
“Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
11) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
12) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
13) Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ
DUYURULMASI
2020 veya 2021 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan
başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava
çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi Bakanlığımız resmi
internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI
Sözlü sınav, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / Ankara
adresinde yapılacak olup, Adaylar;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
5) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
konularından sözlü sınava alınacaktır.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
1) Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve
üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70
(yetmiş) olması gerekmektedir.
2) Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere
yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
3) Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır.
4) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday (sözlü sınavda başarılı olanlar
arasından) Sınav Komisyonu tarafından belirlenebilecektir.
5) Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar ile yedek adaylar Bakanlık resmi
internet sayfasında (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
6) Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki
sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.
DİĞER HUSUSLAR
1) Bakanlığımız, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerli
olacaktır.
İlanen duyurulur.
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