ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel
pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (c) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü
sınavla, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav
sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on beş (15) sözleşmeli personel
alınacaktır.
Giriş sınavı, sözlü usulü ile, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1
Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın
yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında
sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat
yapılmayacaktır.

ALANI

KADRO
ADEDİ

Biyoloji

1

Fizik

1

Hukuk

2

İstatistik

1

Maliye

1

Felsefe Grubu

1

MEZUN OLUNAN
ALAN/BÖLÜM
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji Bilimleri ve
Biyomühendislik
Biyoloji-Ekoloji, Çevre Koruma
Biyolojik Bilimler
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler
Biyoloji
Fizik
Fizik Öğretmenliği
Fizik ve Astronomi
Hukuk
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Maliye
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği

1

KPSS P3
TABAN
PUANI

YDS/e-YDS
TABAN
PUANI

75

İNGİLİZCE
70 PUAN

75

----

75

----

75

----

75

----

75

----

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi
Öğretmenliği

1

Rehber
Öğretmen

1

Beden Eğitimi
Öğretmenliği

1

Arapça

2

İngilizce

2

Bilişim

1

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi
Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Öğretmenliği/Okul Öncesi
Öğretmenliği
Psikolojik Danışma ve
Rehberlik/Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Arapça Öğretmenliği
Arap Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
Edebiyat
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
Mühendisliği

75

----

75

----

75

----

70

ARAPÇA 70
PUAN

75

İNGİLİZCE
80 PUAN

70

----

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre yukarıdaki tabloda belirtilen puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi
içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan
edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana
sahip olanlar adaylar da giriş sınavına alınacaktır)
2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini
veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
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4) Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Puanın tespitinde 2016 yılı ve
sonrası için alınan YDS veya e-YDS puanları dikkate alınacaktır. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru
yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.
5) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
6) 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta
iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere
başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan
hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında
belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
7) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı
ya da özrü bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ
1) 2020-KPSS (B) grubu sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puanından yukarıdaki tabloda
belirtilen asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 01/12/2020 tarihine kadar, Başkanlığımızın
(ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında
müracaat edeceklerdir.
2) Eşdeğer sınav belgesi ile müracaat eden adayların başvuru süresi içerisinde belgelerini
Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800
adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim
etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
SÖZLÜ SINAV:
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bildirileceği duyuruda belirtilecek tarihe kadar; e-devlet
üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgelerini ve yabancı dil düzeylerini gösterir belgeyi
Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800
adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim
edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
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Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları
gerekmektedir.
SINAV SONUCU
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya
konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının
yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar, sınav
sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar,
Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak
bildirilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti veya kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir, kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise
bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.
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