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ADAYLARIN DĠKKATĠNE! 

 

I-  05/08/2012 tarihli Sabah Gazetesinde ve 05/08/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ilanda, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına sözlü sınavla sözleĢmeli personel 
alınacağı duyurulmuĢ; ancak söz konusu sınav için 7441 kiĢinin baĢvurması sebebiyle sözlü 

sınavın yapılması ihtimali ortadan kalktığından, bunun yerine sözleĢmeli personel alınması için 
Ankara’da yazılı sınav yapılacaktır.Sözlü sınava çağırılan aday sayısı bu ilanın VII. maddesinde 
belirtildiği Ģekliyle tespit edilecektir.  

 
II- Yazılı sınav, aĢağıdaki belirtilen konulardan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yaptırılacak olup, daha önceki ilan ile müracaat edenlerden 
Ģartları ve nitelikleri uygun olanlar yeni bir baĢvuruya gerek kalmadan doğrudan MEB’ in Banka 
hesabına sınav ücretini yatırarak dekont alacak ve www.meb.gov.tr  adresinden sınav baĢvursunu 

yapacaktır. Yeni baĢvuruda bulunacak adaylar ise bu ilanın VIII. maddesindeki belgeleri 
tamamlayarak baĢvuru iĢlemini tamamlayacaktır.  

 
SINAVIN ADI 

 

     Çevre ve ġehircilik Bakanlığı “SözleĢmeli Personel Alımı”  Sınavı 
 

SINAV ÜCRETĠ  
 

Aday, 35 (OtuzbeĢ TL KDV dahil) TL sınav ücretini 20 Eylül–02 Ekim 2012 tarihlerinde T.C. 

Ziraat Bankası A.ġ. Ankara BeĢevler ġubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ġubesi ve 
Türkiye Halk Bankası Küçükesat ġubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” 

aracılığı ile yatıracaktır. 
 

SINAV BAġVURUSU VE ġARTLARI  

 

 Sınav ücretini yatıran aday, sınav baĢvurusunu 20 Eylül–02 Ekim 2012 tarihlerinde Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı’nın http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan 
baĢvuru formunu eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığı’na  göndereceklerdir. Sadece bir unvan için baĢvuru yapılacaktır. 
Birden fazla baĢvuru yapıldığı takdirde her iki baĢvuru da geçersiz sayılacaktır.  

 
 Posta veya baĢka Ģekilde yapılan ya da daha önce yapılmıĢ olan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 
 Elektronik ortamda baĢvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve 

sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar baĢvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak 
Bakanlığımız Personel Dairesi BaĢkanlığına teslim edeceklerdir.  

 BaĢvurular 02 Ekim 2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.  

 

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No 

ÖD.SHġ.FR.01 25.06.2008 - - 1/6 

 

SINAV UYGULAMA DUYURUSU 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
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SINAV YERĠ 

 

ANKARA 

 
SINAV TARĠHĠ, GÜNÜ VE SAATĠ  

 

      14 Ekim 2012 Pazar günü,  Saat: 10.00’da yapılacaktır.  

 

 Adaylar, Sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi ve açıklamaya http://www.csb.gov.tr  internet adresinden 
ulaĢılabileceklerdir. 

 
 SINAV KONULARI ve ADAYLARDA ARANACAK ġARTLAR  

 

A)GENEL ġARTLAR 

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 ünc ü ve 
5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına 

karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” Ģartlarını haiz olmak.  

 

2) Yurdun her yerinde ve arazi Ģartlarında görev yapabilecek sağlık Ģartlarını taĢımak.  

 
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ olmak.  
 

4) Son baĢvuru günü itibariyle 25 yaĢından gün almıĢ ve 40 yaĢını doldurmamıĢ olmak.  
 

5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.   
 
6) Yazılı ve sözlü sınavdan en az 70 puan almıĢ olmak. 

 
7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olduğunu (SGK Kaydı bulunması Ģarttır.) belgelendirmek 

veya mezun olduğu bölümde ilk beĢ sıralamasının içinde olmak.  
 
8) SözleĢmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen Ģartları 

taĢımadığının tespiti halinde baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca baĢvuru Ģartlarını 
taĢımadığı veya sonradan bu Ģartları kaybettiği anlaĢılanların sözleĢmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 

feshedilecektir. 
 
9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal iĢlem yapılacak, atamaları 

yapılmıĢ ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiĢ ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  

 
 
 

 
 

http://www.csb.gov.tr/
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B) UNVANLARA GÖRE ARANAN ÖZEL ġARTLAR  

 
Sınava girecek adaylarda, unvanlarına göre aranacak özel Ģartlar ile sözlü-yazılı sınav konuları tabloda 

belirtildiği gibidir. 
 

UNVAN ÖZEL ġARTLAR  SÖZLÜ - YAZILI KONULAR 

ĠNġAAT 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “ĠnĢaat Mühendisliği” 

lisans, yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak.  

a) Zemin Mekaniği 

b) Yapı Malzemesi 

c) Yapı Statiği 

d) Betonarme 

e) Su Yapıları 

f) ġantiye Bilgisi 

g) Kentsel DönüĢüm 

 

 

ÇEVRE 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” 

lisans, yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak.  

2)Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak.  

 

a) Ġçme ve kullanma suyu 

temini 

b) Atık su ve yağmur suyu 

bertarafı 

c) Çevresel etik kavramının 

kentsel dönüĢüme etkisi 

d) Alternatif su kazanım ve 

arıtımı 

e) Altyapı proje 

hazırlanması ve 

uygulaması 

f) Atık Su ve Ġçme Suyu 

Arıtım Yöntemleri 

g)  Katı Atık Yönetimi 

h) Hava Kalitesinin 

Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 

i)  Çevre Ekolojisi 

j)  Çevresel Etki 

Değerlendirmesi 

k)  Çevresel Gürültü 

l)  Çevre Mevzuat 

HARĠTA 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, 

a) Coğrafi bilgi sistemler i 

uygulamaları 

b)  Jeodezi (koordinat 

sistemleri) 
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Harita Mühendisliği veya Geomatik 

Mühendisliği” lisans, yüksek lisans 

veya doktora programlarından mezun 

olmak. 

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak.  

c) Kadastro bilgisi 

d) Ġmar uygulamaları 

e) Haritacılık yazılımları 

JEOFĠZĠK 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” 

lisans, yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak. 

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak.  

a) Sismoloji 

b)  Yer fiziği 

c) Uygulamalı jeofizik  

d) Yapı jeofiziği 

e) Gravite 

 

JEOLOJĠ 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya 

da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, 

yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak.  

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak  

a) Tektonik 

b) Hidrojeoloji 

c) Tarihsel jeoloji 

d) Genel jeoloji 

e) Mineraloji 

f) Paleontoloji 

g) Harita Ölçek 

h) Mühendislik Jeolojisi 

i)  Petrografi 

j) Sedimantoloji 

k) Maden Yatakları 

BĠLGĠSAYAR 

MÜHENDĠSĠ 

 

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, 

BiliĢim Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, 

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği”  

lisans, yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak.  

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak.  

a) Donanım 

b) Yazılım Mühendisliği 

c) Veritabanı ve Arayüz 

Tasarımı 

d) Sistem Mühendisliği 

e) Bilgi Güvenliği 

 

 

ġEHĠR  VE 

BÖLGE 

PLANCISI 

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “ġehir ve Bölge 

Planlama” lisans, yüksek lisans veya 

a) Konut Politikalar 

b) Kentsel DönüĢüm 

c) Kent Sosyolojisi 
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 doktora programlarından mezun olmak.  

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak.  

 

d) Ġmar ve Hukuk  

MĠMAR 

 

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin “Mimarlık” lisans, 

yüksek lisans veya doktora 

programlarından mezun olmak.  

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar 

programlarını iyi derecede kullanmak  

a) Mimari tasarım 

b) Yapım bilgisi 

c) Yapı malzemesi 

d) Mimarlık tarihi 

e) Bilgisayar destekli çizim 

f) Kentsel Tasarım 

g) Ġmar ve Hukuk  

 

AVUKAT 

 

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK 

tarafından onaylanmıĢ yurtdıĢındaki 

üniversitelerin hukuk fakültelerinden 

mezun olmak. 

2) Microsoft Office programlarını iyi 

derecede kullanmak. 

3) Ġstihdam edileceği il sınırları içinde 

ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.  

4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiĢ 
uyarma cezası dıĢında cezası bulunmamak.  

 
5) SözleĢmenin imzalandığı tarih itibariyle 
avukat olan eĢi veya avukat olan usul ve 

füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil 
sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiĢ 

olmak. 
 
6) BaĢvuru sırasında istenecek belgeleri 

teslim etmiĢ olmak. (Avukatlık 
Ruhsatname örneği, Avukatın veya 

avukatlık ortaklığındaki avukatların, 
uyarma cezası dıĢında ceza almadıklarına 
iliĢkin bağlı bulundukları barodan alınacak 

belge, Avukat olan eĢi ve avukat olan usul 
ve füruğunun Bakanlık aleyhine 

yürütmekte olduğu dava varsa, bu 
davalardan çekildiklerine dair belge) 

 

a) Anayasa Hukuku 
b) Medeni Hukuk 

c) Borçlar Hukuku 

d) Ticaret Hukuku 

e) Medeni Usul Hukuku 

f) Ġcra ve Ġflas Hukuku 

g) Ġdare Hukuku 

h) Ġdari Yargılama Hukuku 

i)  Ceza Hukuku 

j) Ceza usul Hukuku 
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UZMAN 

 

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya 

denkliği YÖK tarafından onaylanmıĢ 

fakültelerin iktisat, iĢletme, maliye veya 

bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek 

lisans veya doktora programlarından 

mezun olmak. 

2) DönüĢüm projeleri özel hesabını 

yürütecek derecede mali konulara 

hakim olmak. 

a) Genel Muhasebe 

b) Borçlar Hukuku 

c) Ticaret Hukuku 

d) 6183 sayılı Kanun ve 

uygulamaları 

e) 5018 sayılı Kanun ve 

uygulamaları 

 

 
 

Sözlü Sınav Konuları;  

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi (50 puan).  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).  
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerin mesleğe uygunluğu  (10 puan).  

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).  
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).  
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklık (10 puan).  

olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.  
 

 Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan baĢlamak üzere baĢarı puanına göre belirlenir.  
 

SINAV UYGULAMASI 

 

 SözleĢmeli Personel Alımı Sınavında, 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden 
oluĢan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.  

 

 Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.  
 

 Adaylar, sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi 
veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.  

 

 Sınav GiriĢ Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar ve yanlarında cep 
telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.  

 
 Adaylar, “Sınav GiriĢ Belgesi”ni, 08 Ekim 2012 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr 

internet adresinden alabileceklerdir.  

 
 Sınav soru ve cevap anahtarları 15 Ekim 2012 tarihinde www.csb.gov.tr  ve  

www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.  
 
 Adayların sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2012 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

teslim edilerek aynı gün  www.meb.gov.tr ve www.csb.gov.tr internet adreslerinden 
yayımlanacaktır.  

 
 Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince iĢlem yapılacaktır.  

http://www.meb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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 Sınavların yapıldığı binalara giriĢte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri 

tarafından elle ve detektörle aranacak; cep telefonu, saat, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth 

ve benzeri cihazlar ile küpe, broĢ, metal para gibi metal içerikli eĢyalar ve her türlü 
elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmayacaktır.  

 
ÖZÜRLÜ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI 

Sınava baĢvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞĠTEK tarafından tedbir alınmasını 

gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu 
raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak 

iĢlenmiĢ olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu 
kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise YEĞĠTEK’e teslim etmek, aday tarafından 
elektronik baĢvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan 

kutucukların iĢaretlenmesi gerekmektedir.  
 

Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan baĢvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise 
ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir.  

 

SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

Değerlendirme grup numaraları aĢağıda tabloda belirtildiği gibidir. 
 
      GRUP TABLOSU 

Grup Adı Grup Nu Grup Adı 

SözleĢmeli 

Personel 

1 ĠnĢaat Mühendisi 

2 Bilgisayar Mühendisi 

3 Jeofizik Mühendisi 

4 Çevre Mühendisi 

5 Harita Mühendisi 

6 Jeoloji Mühendisi 

7 ġehir ve Bölge Plancısı 

8 Mimar 

9 Uzman  

10 Avukat 

 
 
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan 

alanlar baĢarılı sayılacaktır ve baĢarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 
100] formülü kullanılacaktır.  
 

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eĢit ağırlığa sahiptir.  
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, 

soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru Ģıkları dikkate alınmak suretiyle 
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.   
 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru 
kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.  
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SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ATAMA 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 
adaylardan; en yüksek puan alandan baĢlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır. BaĢarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların 
yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için 

geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teĢkil etmez.) isim listeleri komisyon tarafından 
oluĢturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. ĠĢe alınacak 
adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak 

Bakanlığımız Personel Dairesi BaĢkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.  
 

SINAVI KAZANANLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELER   
 

    1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. Yabancı  

yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiĢ 
diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.  

 
2)BaĢvuru Formu http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr  (Ek:2) 

 

3) Ġsteklilerin Bakanlığımız http://www.csb.gov.tr ile Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr 
web sitelerindeki internet adreslerinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3). 

 
4)http://www.csb.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki 

Fotoğraflı ÖzgeçmiĢ (Ek:4).  

 

5) Mesleği ile ilgili çalıĢtığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)  
 

6) Mezun olduğu bölümün ilk beĢ sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge.  
 

ĠLETĠġĠM  

 

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletiĢim için adaylar MEB ĠletiĢim Merkezi “Alo 147” numaralı 

telefonundan ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın 0 312 410 15 30 numaralı telefonundan 
yararlanabilecektir.  

 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 
Personel Dairesi BaĢkanlığı 
Vekâletler Caddesi Nu:1  

Kat:3 Bakanlıklar/ANKARA 
 

     SINAV ĠTĠRAZLARI 

 

 Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına iliĢkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının 

http://www.csb.gov.tr ve http:// www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en 
geç 3(üç) iĢgünü içerisinde, sınav sonuçlarına iliĢkin itirazlarını ise sonuçların adaylara 

duyurulmasından itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içerisinde ÇġB’ ye yapacaklardır.  
 
 Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz baĢvuruları YEĞĠTEK Döner Sermaye 

ĠĢletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası BeĢevler/ANKARA ġubesi, Türkiye Vakıflar Bankası 
Ankara Merkez ġubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat ġubelerinden herhangi birine, 

http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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“Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 10 TL(onTL) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka 
dekontu ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile kabul edilecektir.  

 

 Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla 
yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 
 Sınav uygulamasına ve sonuçlara iliĢkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞĠTEK tarafından 

incelenip sonuçlandırılarak adaylara yazılı olarak bildirilecektir. YEĞĠTEK’e gelen evrak 

kayıt tarihi geçerli olacaktır.  
 

 Sınav sorularına iliĢkin itirazları ise 10(on) gün içerisinde ÇġB inceleyip sonuçlandıracaktır.  
 

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  
 

 


