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iSTANBUL vArİLiĞiNE

""S:l ry-"_ -:\", ve taşIa teşkilatı emIinde Ar,ııkatl* Hizmetleri Sınrfinda açrk bulunan
iY_11:',|_r$:'^k"d."§una. 

22 Mayls 2016 tarihinde yap an Kamu Peısonel Seçme Sınavı (B)(J_rubu KPSSP3 puanr 70 ve iizeli olan adaylal aıasından Giriş (Sozliı) Sınavı ile personei
alnmasna 17 l06/20l6tarihli Bakaı Oıay ile karar verilmiştir.''
,S_öz 

konusu sınavla ilgiJi ilan yazmz ekinde gOnderilmiş olup, şaı.tlan uygun olan adayların
kaiılabilmesi için gerekli dulrrruıun yapılrnasıru rica ederİm.
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T,c.
içişı-tni ulxaNı,ıĞı

AVUl<AT GtRiŞ (söztü; sıılv nrıvunusu

Bakanlığnnzdfl istilıdam edilmek izete 02107/2015 tatihli ve 29404 saylh Resmi
Gazetede yaymllartaıak yiidllıiğe eirerl İçişleri Bakanlüğna Ait Hukük Mtlşavili Ve Aüıkat
Kadtolar.ıra Atama Yapmak içiı Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hatildida Yöfletmelik
hükijlnlelihe göle BakanhğOlrz meltez ve taşa teşkilahnda Awkatlük HizYıetlerİ sıDıftndan
boş büurran ve aşağıdaki tabloda dağhfu göstelilen 20 adet Al,ukat kadıo]atına 16-20 ocak
2017larihleıi arasında Ankara'da Giıiş (Sözlü) Sfiavr ile per§onol alümı yapdacakfu.

GlRİŞ SINAVINA BAşvtlRU şARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanıırıu'ııun 48 inci maddesinde belirtilen ggnel

şaıllaır taşımak,
2-Hukuk fakültelefinden ya da bınlara deİ]rliği Yükseköğfetim İ(uİrlunca kabul

ediiıniş 1ıırl dışındaki yiikseköğrelim kur(ımlaılüdan mezuü olmak,
3-os\.l\4 tafaflndan 22 Mayıs 20t6 tadhinde yapdan ''Kamu Poısoa€l Seçme Sınavı

(B) Grubu KPSSP3" puan tiiıünden en az 70 ye üzefinde KISS pualu almış olmak kaydıyla
başvuluda bürınanladan en yüksek puarılı 100 kişi içetisinde bulüüİak (l00 iincü aday ile
aynr prıana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.),

4- SoD başvunr tadhi itibaıiyle avrrkatl]k ]uhsatına sahip olmak.

BiRlM ADr ADET
Bakanlıt Hııkuk Müşavirliği 3
Aydıı Valiliği 1

Aılvh Valiliği 1

Baimanvaliliği 1

Denizli valiliği l
Eızincan Valiliği 1

Kayseli valiliği 1

Kilis Valiliği 1

Kocaeli vali]iği l
Malatya Valiliği 1

Manisa Valiliği 1

Muğla Valiliği 1

Neıçehil Valiliği l
Oıdu Valiliğ l
]ttze vallllgl 1

Sivas Valiliği 1

TeJ<irdağ Valiliği 1

Türceli Valiliği 1

ToPJ,AM 20
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^r^rffR#i"r.orrli.Ü 
vE cİRİŞ SINAVINA KATILMAyA ]lAK KAZANAN

l- AdaI]at'j Bakanlığtnızın 
ry$§+:ıigs]:g a(]ıesli intenet sitesinde yeı alan"2016 y]lı Awkat Gjdş (Sozlit) si*_,, işEÇ ıo-,*J;.Oİö.İmİİİ*ro'o ,ril,ı"riaıasııda ilgili sruav duvuı,iıstı bt]li,nllncie.lay,mİana".k;İ;, üi;;.,İ;;İ araciltgıylo c-l-}ev]elşifte^si i|e erişip elekıronik oflamda d;]auu,rt **""*İ .i};İ;r';:^ 

.

2- Başnırnlaı, e-Devleı sif,n.,i ıı" y;;,ı;;;ğffi;:ffi;;:i]İ'iİ,.,.,,,ror".no".u.
hesabloın blıl(ırması zoıun]udur. Söz konusu hosabın l«ıl]anılabi|ıııesi içinl aİÇların e-DwüeışılIesi aİnalsll gelekinektediü,. Ada

rİi"ş:*"l ş:#x,],,, 
İl?"lİ"İ?i%İiff :,,ilL"J:;,, ;1ii;.:il"xlfjl

3-Adaylarıı lıaşı,.urrılarını tamamlıyabilnrcsi için İş Talep forrıluııı! doldufduktansoüa "Başvıt'u Fon)unu Onavla'... bu't"^nu. tuJ.rluİ, 'r",İ#l'İ,lİİl. 
O,, 

'r'""'
gerçek|e$iD)eyen. aday laıın başınirulaıı sisıenıe kaydedilmeyecek olup, bıı durumda olanaoaylarlHbangi bi],bok ıalebinde bılrırıamayacakJardıı,.

4-Adaylaı., iş TaJeo Fnırrııınn aoİauı,up.-:;Sauru, Foı.mlı,'ıu Onaüla'' işlemiııigclçekleşti]'inceye kadal m t,acaal süıesj içerisİncle lş'T;ü;p ;;,,;;,"ü;İ.[le degişiklityapabileceldedjr. ElekıIoniİ oİıallıda başlı,ruıınu '.";;;l.. ll, ''Ş;:;;:'.k,rrniuyon

;1?;il';,,"jİ.. "'"I, 
Foımllnun çıJ<tısını t"ıi,riı", 

' 
üİ",,r"" ,"jİı".İ"^u]]İ',au uın,oıon

5JEaş\4]ıu Foımrulu Onavla'. iü

l oİİl(ıl)Lırt ç(tıs|nl ald,t,un 
"o*u,nr,r,Ilİ*i]'_yap]p, 

"Yazdlı" bıltonunıı krıllanal,a-k lş 1alep
adres|i inteı.nct ,lb;;;;;i;lli;;#" 

gı'lŞ yapüğnt lar k eden qdavIo].: wl!,rv.ı"jsl§ucs$I
Diı.kç",i" i;-P;;;ft;i;İ ililil]üldlry|'"l 

bölilmiünde }", alan "Haii'iiEyt Bil<iiıim

! :1 !15 
6,1 30, +;;:j;;;il;;tİ jli,}',1}lx::ly*lil:İi§ t}iffJ*.[i',:yapabıımek içiıı. Tş Talep Foınunıiıı eünce]ıenebiıi, ;;;;; e;, İ;"İİİ]''Eoro*',t 

'r,u
!aı,ühl saat.l6:00.a kadarüalep edebileceİ<tiı:.

* 
^*,ft'!%Tr'HiriHİİ'li",roT'ilo9'".ledeniyje 

yenide0 giljş yapmak isteyeıı adaylala
imkanı veıi]ecektjı. il;il;";;;;ffi;". "]:,ltlonik _boŞvuı'tı 

lormıında değşiklik yapabiIme

sooa eı.ecekıir.. yapı]acak lniiı,açaaılai, a}Tıü gi)h saat l?i30 iibali jle

7-KPSSP3 başaıı puaı su.alamasına göı.e_ belillenen Ciiiş (SözI(l) sı|ıavrna kalülacakaclaylaıa ail kesin ol,uayan deieılendiıme sonİıç liıesl ll nıal'ıt )dü-o,.iİ.inİİ'aİul"ol,g,n,,,,",*,.'İi5İ,;tii;'l:dr.es]i interııet §iıesind. il,İ. 
"alll,"t ,l"y*,,l"";;,;. " -'". "'o"M.JrJ Daşfu,l pülan s a|anrns]na göIe ilan edilen kesiı o]n]ayan degellendil,mesoİuç lisıesjne ilirazlaü. ]3-14 Aml,k 2016 ıaiiııleıjnde roç,Joız,joi.."rİı"l.ı}iİsnaa iıgiıislDav Kt|nıhına yazıJı olaı,ak. iıjı"?da büllu]ıulan husuıln be|geleıdiriiınesi şam ile Labııledııecektit, 14 Alallk 2016 tarilrinde saa

.taksına ilelileür itiıaz djIeı,çeıcıi işıeıne aııtrıJ.laİİrffi,:"" 
Bakanlığınız evrak kaydına veya

bl|dl,il":İk';1:lJ1Ht:ffiJllffi",ffiİ:İ,j:l,,H"_',",}İ"ilH.j|gili adaya yazlı ola.(ak

. l0-FıPSSP3 başaıl plıan §ıı,alaına§ına^göıe Ciıiş (Stizlti1 sınavına l,arılacak adaylaıa ail
Ş+ry4+ç]i§!§§!, 20 A]€1ük 20.16 ıalihinde Bak",rl ğ,r;;;"j"ı";;:İ;:;"#,İsli inıeınetslres,n(e rlan edilelek du}t].ulacaktlf,

l l--Adaylaf, Balanlığııı]z www.icisloıi.gov.h. iotcınet sitesinde ilan edi|en:
,___,_. a) tsaşvı'nr sıı,asrnda aday ıalatndan el.İtr"Ul, 

"rİ","a" 
j"İj"rrlr, 

Şİİ"Ç 
'o,-*,,,

lmzaıalmiş\el,esimyapüşhrılmlşbilgi§ayfu.ç,tı,.i,--""""'*""'"uugl§ElÇP



. ,b) 
Diptoıu veya ılezuıriyet belgesiDin ash veya oııayl öıneğ (eğitinini yurtdıştnda

tamaniamlş olanlaı .içiı Yiikseköğretiır Küıntlü taİaffdaİ1 onaylaımİş cliploma denklik
belgesi,İn.asİ 1,eya onaylt ömeği),

c) Uç ader vesikahk fotoğıaf,
ç) KPSS son(ıç belgesilifl bilgisayaI çıklrsl,
d) ozgeçnis.
e) Avukalhk rl{rsatnamesiniı] bafo veya notelderr onayJı öınğ
f) GöIev yeri telci]r foırİu,

il:_b]rlikte İş Talep Formr|nun çrktrsünı iünznlayp, ıEsiIıı yapıştıIim§ olaıak 20-26 Aıal&
2016 tarilıle.i arasrnda (09:00-12100/13:30-17:30) saatleri aiasınıla ilgili sıaav bürosuna elden
tesliııı edccçkleıdiı.. istenileüı belgele sıiı,esi içe;isinde ilgili .,ru., İ[irosı,,nu teslim etaleyen
adaylar Giıiş (sözlil) surav]na alrnrnayacak olup, bu adaylaı heı,hangi bir lıak talebiııcle
bırlrrnamavacaklaıdlI

. İ2-I§telflen evIaklau §iıresi içeıisiııde tesliıır edeü adaylar Giıİş (Sözlü) sııravına
çağılacaktlı Bıt adaylaTa, Giİiş (sözlti) §ınavıİun güntl, .ruti ," )o.i )o arrı* zolo
İ4lrhllrden lhbaülr tsakanhğrİxz :tvlr.rv.icislerı.goy.t1 adıesli intqrlet sitesifde ilan edilet€k ve
a$lca tş 'Ialep Fornıurda beliıttiklel.i yaaşma adfeslel.ine tebiigat yapılamk bildiritecektil.
Aoayral,llı slı]av saatiıldell en az yaü1n saat dırce sınava giı.ecekleri yelde hazıI bulufftlalalü ve
yanlarnıda ouaylr İjmlik be)geleıLıdeı (niiftıs cüzdaol, stlrücii belgesi veya geçelli]ik siiresi
Dtmenılş,pasaporü) heühangi bilini yaıılarrııda bıılrındrır.malaü gercknrektedi1. Söz koııusu
Delgeleİı 

_]braz 
edeüneyen adaylal. sıiaYa alınııayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak

heüangi bi1 hak tal€binde bulunamayacakladır,
l3-Gerçeğe aykırı lıeyanda brdunaır adaylar İçişleıi Bakaıılığı Aıukat Giıiş (Sözlii)

srnavını taza.ııııış olsalat dahi sınavlaıı geçersiz sayılaİak atamalaıı yapılnrayacak, İtaııasİ
yapdnıIş olanlafln j§o atamalaıı ipta1 edilecjkir. Bu adaylaı lıatkında, szı7 .oy,l, ıtı,,k c"ro
Kanunrııtın ilgili hükümleıi ıygulanmak iizele Cuııhrüİiyet Başsavcıİığna suç cluyıuusrıııda
bulunulacaktı .

l4-Miiıacaatlar; elekironik ortamdaki iş Talep Fo lru ile alınacağlndan, posta yol yla
veyR bizzat ınüracaatlar. kabul €di]iİıeyecektir.

SINAYYERİ

. Giıiş (Sözlii) Sınavtnün giinil, saati ve yeri Batanlığırız çıııv.ioisleri.goık adıesli
iDter,]ıet sitesinde 26 fualık 2016 taIihinden itibolen il* idil",."k d§ıu.rl* tr. Ay,r"a,
sözlü srnava_ajln€cak adayl8lrn jş Talep Foİmtııda belirttikleri yazışma adresleıine ıeiligai
yapdaü,ak da bildi lecektil.

SINAVIN ŞDKl-i vD KoNULARI

., . .Ciı,iş.Sıravı; fuıayasa Hukuku, Medeni Hukuk, BoıçJar Hukuku. Ticaıeı Hüıku]cd,
Medeni Lsııl Hlıkuktı, jcıa ve iflas Hııkuku, irlarc Hııkut«ı, İdali Yargılanın Hukııku, Ceza
Y"k"k", 9e3 Usut Hukul-u, lş Hukuku ve 26/o9t2011 lar|ihli vt 65-9 sayrlr Genel Bütçe
Kapsanıiıdaki Kamu İdareleli ve Özej Biitçeli İdare]eııle Hukıık Hiz]ıetleriniıı
YiiıtttülmesiıE İlişkin Kanun Hiitmünde Kaı.arıaıne koııulaİDa ilişkİn bilgi diizeyi (50) puan,
bit konıılııJ<avrayıp özetieme, ifade y€tetreği ve muhakeıne gticti 1lq pİaı, liyatİti,'temsiİ
Kabllryetı: davra ş ve tepkileı.inin mes]eğg uyguDluğu (10) puai. özgüveıi, ikna kabiliyeti vejnaMııroılığı (l0) puan, genel yeterıek yo geneı kiiltiir'lio1 puaıf, bilimseü ve teknolojik
geüİmel_ere açıkllğı (i0) puaü üzodadğ değeılendirilİreİ 

-sözltl 
olarat tek aşamada

yapı lacaktı ı,



.*._ . 
g;İniş (söZLiD sINAv soNUÇLARlNİN DEĞERLI,NDiRİLımSi \,TlTIRAz

sözlii sl|)avüla basanlı sav,lınak içiı Konıisyon Başkan Vc üyelelinilr yüz (l00) !aüİpuan iizerinden.veıdikIeri pıIaDla;n ali(m;ıik o,;İ;İr;r;;;;;, y-"t ', Ş İZÖj'"#"", ş"uur,
., t]ı,ş (Sözlü) Sıü)avı sonıtcıı|ıa göıe. başaı.ı 1ıranr aı yiiksek pınııJİ ajaydan bİşlanınok
iız€l§ oli!şhıIulan kesi[ o]lnayan başa li§tesi BakaııIığimız ş§,w,icls|er.i.gov.tf adİesli
iliternet sitesinde jlaı edilerck du}unrlacakt]f. Söz konusu 1i"teEltiİİİ'lİ tarihiıdeırltıbaıen üç iş gtil]ii içelisinde hafta içi (09:30_17:30) saatieri arasiııda ilgili smav
Komisyotuha yazılı olar.ak, itiraz<la bulrınulaır hususun lıelgelenclirilİr.,"ri şr.İİ il" t"lrul
edilecetü,. Sınav Komisyonunoa itiraz tizeıine yaprlaır iırcelÖe .olro"o, iÇiİİ-oauyo yurrl,
olaıak bildiıilecektir. İtilaz tlzeıine Smav Konisyonıınca veı.ileı kararlaı. kesiİrlir.

ciRİŞ (sözlü) sINAv §oNUÇLARn[N DUYURULMASI

__,.,.",f::ii 
b=::^'l':lamasl ad,aym sözlti srnavda aldığl puana göı€ yapüllr, Eaşaı pua,ıın

cşııııgı halinde KPssP3 puanl yiiısek olan adaya öncellk vetilecekıiı. 
'

.Kesiır başaır pıanı en yüksek olan adaydaıı başlanmık sufetiyle ilanda yet alan boş

,111_1:ı {ad,ar 
asjü aday ve Sınav Kotnisyonu taıafınilan betfuleırecek e'ıı fazh kjır., sayrsırunyaİısl kadaü, yedek aday olİlak iizelc açıklaııır, Başalılı olaıı adaylann iistesi, slnav

komjsronunca Bakaırlığtn rvıvly.leisled.gov.tr adtesli resmi inteınet siiesinde ilan edileıBk
dtıyuIulacakhL

ATAMA İŞLEMLERi

^ , ,G 
jş (sözttl) sınavına katılır]aya hak kazanaıl adaylaı.dan; btlirtilen §üfe içeıisinde

İ*Pi,g,T",r, ryl).w,icislcı.i.gov.tr adı€sli lEsmi internet site§iıde yayıdar.ıacak olan
AvnKat kaololan.]çin atamaya esgs göı,ev yeli teıoih fo nD allnacaktif. Telcihte buhnmayan
:"):^ yii.:gjl:]:I du).LııTrlan siiıe içerisinde forınunrr Petsonel Genel Mltdürluğtı lşlemleı.
Şubesi Miidttrlüğtine rl]a§ rmayan }a da ter.cihte bulunduğu lıalde başaır puan sı-ıalanasına
gole.lelc|D]el'lne otanaılıayacak olan adaylaı.Ln atama göleY yeüleli cjriş Sırıav Konıisyonuııca
beltrlenecektiı,. B u d uf,]lndaki adaylfu.hetİaDgi bİf hak tatebinde bulunamavacaklaıdıı..

Giriş (Sözlü) Sınaunr kazanan adaylaıın başatı puanı ve tercih s|ralarnasına göıe
atatılalar,ü yaplh.
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