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Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 149 Sözleşmel�
Personel alacak

İlan Metn� |    Tam Ekran

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
 149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşk�latı b�r�mler�nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddes�n�n (B) fıkrasına
göre, 06/06/1978 tar�h ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Sözleşmel� Personel
Çalıştırılmasına İl�şk�n Esaslar’ın Ek 2’�nc� maddes�n�n (b) fıkrası uyarınca �st�hdam ed�lmek üzere, 2020 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suret�yle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Tem�zl�k Personel�, 64 Şoför, 3
Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmel�

 personel alımı yapılacaktır.
 

1. GENEL ŞARTLAR
 

Başvuracak adaylarda aranılan n�tel�kler �le 657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ndek� genel şartlar ve �lan ed�len
münhal poz�syon �ç�n bel�rt�len özel şartlar aranır:

 

1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Son başvuru tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış olmak

 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı

b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

 5. Askerl�k durumu �t�bar�yle;
 a) Askerl�kle �lg�s� bulunmamak

 b) Askerl�k çağına gelmem�ş bulunmak
 c) Askerl�k çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş

olmak,
 6. Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

2. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE
ARANACAK ŞARTLAR

 

A- ŞOFÖR (ŞFR-1)
 Şoför poz�syonunda 14 sözleşmel� personel alınacaktır

 Bu poz�syona başvuracaklarda aranacak şartlar:
 1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Otobüs Kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) bölümler�nden mezun olmak,

 2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel� Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP93 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek,
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3- D sınıfı sürücü belges�ne sah�p olmak,
4- En az f��len 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu göster�r barkotlu SGK
H�zmet dökümü)
5- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
6- Şoförlük görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
7- Bu poz�syonda �st�hdam ed�lenler gez�c� kütüphane otobüsler�nde İl ve/veya İlçelerde görevlend�r�leceklerd�r.
Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (14): Afyonkarah�sar (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1),
Bursa (1), Çanakkale (1), Ed�rne (1), İstanbul (2), İzm�r (1), Mers�n (1), Tek�rdağ (1), Uşak (1)

B- ŞOFÖR (ŞFR-2)
Şoför poz�syonunda 40 sözleşmel� personel alınacaktır
Bu poz�syona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- L�se ve deng� okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel� Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP94 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek,
3- D sınıfı sürücü belges�ne sah�p olmak,
4- En az f��len 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu göster�r barkotlu SGK
H�zmet dökümü)
5- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,
6- Şoförlük görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
7- Bu poz�syonda �st�hdam ed�lenler gez�c� kütüphane otobüsler�nde İl ve/veya İlçelerde görevlend�r�leceklerd�r.

Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Ardahan (1), Bartın (1),
Batman (1), B�ngöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Den�zl� (1), Elazığ (1), Erz�ncan (1), G�resun (1), Hakkar� (1), Hatay
(1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayser� (1), Kırklarel� (1), Kırşeh�r (1), K�l�s (1),
Kocael� (1), Konya (1), Man�sa (1), Mard�n (1), Muş (1), Nevşeh�r (1), Osman�ye (1), S��rt (1), S�nop (1), S�vas (1),
Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1),
Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

C- ŞOFÖR (ŞFR-3)
Şoför poz�syonunda 10 sözleşmel� personel alınacaktır
Bu poz�syona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1-L�se ve deng� okul mezun olmak,
2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel� Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP94 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek,
3- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,
4- En az B sınıfı sürücü belges�ne sah�p olmak,
5- En az f��len 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu göster�r barkotlu SGK
H�zmet dökümü)
6- Şoförlük görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (10): Ankara (7), İstanbul (3),

D- TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ)
Tem�zl�k personel� poz�syonunda 82 sözleşmel� personel alınacaktır
Tem�zl�k Personel� poz�syonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:
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1- L�se ve deng� okul mezunu olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel� Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP94 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek,
3- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Tem�zl�k görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarah�sar (2), Ağrı (1), Amasya (1), Ankara (5),
Ardahan (1), Artv�n (1), B�lec�k (1), B�ngöl (1), B�tl�s (2), Bolu (1), Burdur (1), Çorum (2), Den�zl� (1), D�yarbakır (1),
Ed�rne (2), Erzurum (2), Esk�şeh�r (2), Gaz�antep (1), G�resun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5),
İzm�r (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayser� (1), Kırklarel� (2), Kocael� (1), Konya (3), Kütahya
(1), Mard�n (8), Mers�n (2), Muğla (2),
Muş (2), Nevşeh�r (2), Osman�ye (1), R�ze (1), Samsun (3), S��rt (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tek�rdağ (2), Tokat (1),
Trabzon (1), Van (2), Yozgat (2).

D- BAHÇIVAN (BHCVN-1)
Bahçıvan poz�syonunda 1 sözleşmel� personel alınacaktır
Bu poz�syona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs B�tk�ler� Yet�şt�r�c�l�ğ� bölümünden mezun olmak veya herhang�
b�r Önl�sans programından mezun olup, bahçec�l�k/ç�çek düzenlemec�l�ğ� dalında ustalık veya kalfalık belges�ne
sah�p olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel� Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP93 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek,
3- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Bahçıvanlık görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (1): Ankara (1)

E- BAHÇIVAN (BHCVN-2)
Bahçıvan poz�syonunda 2 sözleşmel� personel alınacaktır
Bu poz�syona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1- Tarım/Z�raat Meslek L�ses� mezunu olmak veya L�se ve deng� okul mezunu olup, bahçec�l�k/ç�çek düzenlemec�l�ğ�
dalında ustalık veya kalfalık belges�ne sah�p olmak.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personel�  Seçme
Sınavının KPSS (B) Grubu �ç�n KPSSP94 puan türünden asgar� 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat
edenler�n en yüksek puandan başlanarak sıralanması net�ces�nde alınacak sözleşmel� personel sayısı kadar aday
arasına g�rmek.
3- Son başvuru tar�h� �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Bahçıvanlık görev�n� yapmasına engel olab�lecek hastalık ve benzer� durumu bulunmamak.
Başvuru Yapılab�lecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

3. DİĞER HUSUSLAR
1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v Araştırması Kanununun 3
üncü maddes� uyarınca arş�v araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmes� hal�nde �lg�l�ler�n
atamaları yapılacaktır.)
2. Başvuru ve atama �şlemler� sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhang� b�r şek�lde
gerçeğ� sakladığı tesp�t ed�len adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleşt�rmeye hak kazanmaları hal�nde atamaları
yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması hal�nde �se atama �şlemler� �ptal ed�l�r ve �lg�l�ler hakkında
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yasal �şlem yapılır. İdare tarafından kend�ler�ne b�r bedel ödenm�ş �se bu bedel yasal fa�z� �le b�rl�kte tazm�n
ed�l�r, sözleşme yapılmış olsa dâh� sözleşmeler� feshed�l�r.
3. Kamu görev�nden herhang� b�r nedenden dolayı �hraç ed�lenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları terc�h ett�kler� İl ve/veya İlçelere
yapılacaktır.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular elektron�k ortamda 25/04/2022-09/05/2022 tar�hler� arasında alınacaktır.
Başvurmak �steyen adaylar, Kar�yer Kapısı https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr üzer�nden başvurularını
gerçekleşt�recekt�r.
2. Aranan şartlardan herhang� b�r�n� taşımadığı tesp�t ed�len adayların başvurusu değerlend�rmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar sadece b�r �l ve öğren�m durumuna göre b�r poz�syon �ç�n başvuruda bulunab�lecek olup, terc�h ett�ğ� �l �ç�n
yapılacak sıralamaya katılacağından, b�rden fazla �l veya n�tel�k (öğren�m, poz�syon) �ç�n yapılan başvurular kabul
ed�lmeyecekt�r.
4. Adaylar alıma �l�şk�n b�lg�ler� Bakanlığımız �nternet s�tes� ve Kar�yer Kapısı üzer�nden görüntüleyeb�lecekt�r.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Atanmaya hak kazanan as�l ve yedek adayların l�stes�, �lanın başvuru süres�n�n b�t�m�nden �t�baren 15 gün �ç�nde
Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr �nternet adres�nden duyurulacaktır. Ayrıca, Kar�yer Kapısı
https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr adres� üzer�nden görüntüleneb�lecekt�r.
2. Başvurular, poz�syonlar �t�bar�yle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve poz�syon olarak ayrı ayrı sıralama
yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak poz�syon sayısı kadar sözleşmel� personel alınacaktır.
3. İlan ed�len her poz�syon �ç�n, poz�syon sayısının 3 katı kadar yedek aday bel�rlenecekt�r.
4. As�l kazananlardan süres� �çer�s�nde başvuru olmadığı takd�rde veya aranan şartları taşımadığı tesp�t ed�lenler�n
yer�ne yedek kazananlardan sırasıyla yerleşt�rme yapılacaktır. Bu �lan tebl�ğ mah�yet�nde olacağından, ayrıca
�lg�l�lere tebl�gat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda �sten�len b�lg�ler� eks�k ve n�tel�kler� uygun olmayan adayların başvuruları hakkında �şlem
yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan �sten�len belge ve d�ğer hususlar Bakanlığımızın �nternet s�tes�nde �lan ed�lecekt�r.

İlanen duyurulur.

İlan B�lg�ler�

İlan Sah�b�
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

İlan Numarası
DPB842261

Şeh�r
ANKARA

İlan Türü
PERSONEL ALIMI

Son başvuru Tar�h�

https://www.ilan.gov.tr/ilan/kurum-ilanlari?adv=M003895
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