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KAMU GÖREVLİLERİ YASASI 

(7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984, 29/1984, 50/1984, 2/1985, 10/1986, 
13/1986, 30/1986, 31/1987, 11/1988, 33/1988, 13/1989, 34/1989, 73/1989, 8/1990, 19/1990, 
42/1990, 49/1990, 11/1991, 85/1991, 11/1992, 35/1992, 3/1993, 62/1993, 10/1994, 15/1994, 
53/1994, 18/1995, 12/1996, 19/1996, 32/1996, 16/1997, 24/1997, 13/1998, 40/1998, 6/1999, 
48/1999, 4/2000, 15/2000, 20/2001 , 43/2001, 25/2002, 60/2002, 3/2003, 43/2003, 63/2003, 
69/2003, 5/2004, 35/2004, 20/2005, 32/2005, 59/2005, 10/2006, 44/2006, 72/2006, 3/2007, 
57 /2007, 97 /2007, 11/2008, 23/2008, 34/2008, 54/2008, 82/2009, 48/2010, 3/2011, 13/2011, 
20/2013, 34/2013, 19/2014, 3/2015, 48/2015,17/2017,46/2017,12/2018 ve 19/2018 Sayılı 
Yasalar) 

Madde 63 Altında Yapılan Tüzük 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri Yasası 'nın 63 'üncü 
maddesinin (5)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü onaylar: 

Kısa İsim 

17.11.2005 
RG.200 
EKIII 
A.E. 687 
02.02.2006 
RG.22 
EKIII 
A.E.59 
23.03.2006 
RG.55 
EKIII 
A.E.166 
18.09.2006 
RG.152 
EKIII 
A.E.527 
22.12.2006 
RG.215 
EKIII 
A.E.745 
24.08.2007 
RG.157 
EKIII 
A.E.615 
19.10.2007 
RG.187 
EKIII 
A.E.734 
18.01.2008 
RG.13 
EKIII 

1. Bu Tüzük, 2005 Kamu Görevlileri Sınav (Değişildik) Tüzüğü olarak 
isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 2005 Kamu Görevlileri Sınav 
Tüzüğü ile birlikte okunur. 



A.E.72 

17.10.2008 

RG.184  

EK III 

A.E.755 

09.01.2009 

RG.5  

EK III 

A.E. 12 

05.08.2009 

RG.135 

EK III 

A.E. 561 

11.08.2009 

RG.139  

EK III 

A.E. 577 

06.11.2009 

RG.193  

EK III 

A.E.757 

05.05.2011 

RG.71  

EK III 

A.E.240 

02.05.2012 

RG.82  

EK III 

A.E.276 

26.06.2012 

RG.119 

EK III 

A.E.366 

29.05.2013 

RG.92  

EK III 

A.E.293 

10.10.2013 

RG.164  

EK III 

A.E.525 

10.1.2014 

RG.9  

EK III 

A.E.33 

15.3.2016 
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RG.32  

EK III 

A.E.180 

8.6.2016 

RG.74  

EK III 

A.E.364 

25.5.2017 

RG.90  

EK III 

A.E.334 

6.4.2018 

RG.42  

EK III 

A.E.313 

   3.8.2018 

   RG.116  

   EK III 

   A.E.731 

 

   5.12.2019 

   RG.173  

   EK III 

   A.E.878 

 

   5.6.2020 

   RG.101  

   EK III 

   A.E.340 

Esas Tüzüğün 

5’inci Maddesinin 

Değiştirilmesi 

2. Esas Tüzük, 5’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinin 

(i) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (i) alt bendi konmak 

suretiyle değiştirilir: 

  “ (i) Avrupa Dil Pasaportu “Common European Framework of 

Reference for Languages” en az B1 seviyesinde sertifikaya veya 

belgeye sahip olmak; (3 puan) 

     Ancak, Dışişleri Hizmetleri Sınıfında bulunan yükselme yeri 

kadroları için ve Mütercim-Tercüman ile ilgili kadrolar için 

yapılacak sınavlarda adayın İngilizce dışında ikinci bir yabancı 

dil bilgisi için Avrupa Dil Pasaportu “Common European 

Framework of Reference for Languages” en az B2 seviyesinde 

sertifikaya veya belgeye sahip olmak. (3 puan)” 

Esas Tüzüğün 

9’uncu,10’uncu, 

11’inci, 12’nci, 

3. Esas Tüzük, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci 

maddeleri kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 

12’nci, 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci maddeleri konmak suretiyle değiştirilir: 
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13’üncü,14’üncü 

ve 15’inci 

Maddelerinin 

Değiştirilmesi 

 

 “ Tabiplik 

Hizmetleri 

Sınıfına 

(Veteriner 

Hekimler 

Hariç)  

İlk Kez  

Atanmada 

Yarışma 

Sınavı 

Ve Başarı 

Listesi 

9. (1) Tabiplik Hizmetleri Sınıfı (Veteriner Hekimler 

hariç)’na  ilk kez atanacak adaylar yazılı ve 

sözlü yarışma sınavına tabi tutulurlar. 

     (A) Yazılı Yarışma Sınavı; 

Tabiplik Hizmetleri Sınıfı(Veteriner 

Hekimler hariç)’na ilk kez atanacak 

adayların münhal ilan edilen kadroda 

ifa edecekleri görevleri etkinlik ve 

verimlilikle yerine getirebilecek yeterli 

eğitim donanımı ile yeterli mesleki 

niteliklere sahip olup olmadıklarının 

tespit edilebilmesi için aşağıdaki ilkeler 

çerçevesinde Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 100 puan 

üzerinden yapılan özel ihtisas sınavıdır. 

      (a) Yazılı Yarışma Sınavı münhal 

ilan edilen her kadro için ayrı ayrı 

hazırlanır.  

Ancak, münhal ilan edilen ve 

farklı kurumlarda bulunan aynı 

kadrolar için tek bir sınav 

düzenlenebilir. 

      (b) Münhal ilan edilen kadroya 

başvuran adaylardan üst düzey 

yeterlik sınavını geçmiş olma 

koşulu aranır. 

   

 

  

   (c) Yazılı Yarışma Sınavı yazılı ve 

çoktan seçmeli olarak yapılır ve 

optik okuyucu tarafından 

değerlendirilir. 

      (ç) Yazılı Yarışma Sınavı bu Tüzüğe 

ekli Cetvel I’de yer alan Tabiplik 

Hizmetleri Sınıfı için öngörülen 

konuları kapsar. 

      (d) Tabiplik Hizmetleri Sınıfına ilk 

kez atanmak için bu sınava 

başvuran adayların sayısı münhal 
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kadro sayısı kadar veya münhal 

kadro sayısından az ise, Yasa’nın 

64’üncü maddesinin (3)’üncü 

fıkrasında  yapılması öngörülen 

Yeterlik Sınavı üst düzey yeterlik 

sınavı olmayıp söz konusu 

yasanın 64’üncü maddesinin 

(3)’üncü fıkrasında belirtilen 

yeterlik sınavı mesleki ve 

mevzuat bilgisini ölçecek şekilde 

bu madde kuralları çerçevesinde 

yarışma sınavı gibi yapılır. 

     (B) Yazılı Yarışma Sınavı’nda 50 puan ve 

üzeri başarı elde edenler Sözlü Yarışma 

Sınavına (mülakat)  girme hakkı 

kazanırlar. 

     (C) Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) 

     Sözlü Yarışma Sınavı aşağıdaki 

ilkeler çerçevesinde 100 puan 

üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu 

tarafından yapılır. Kamu Hizmeti 

Komisyonu uygun göreceği bir kişiyi 

sağlık işlerinden sorumlu Bakanlıktan, 

bir kişiyi danışman olarak, en fazla 

üyeye sahip hekim sendikasından bir 

kişiyi de gözlemci olarak sözlü yarışma 

sınavına çağırır. 

      (a) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine 

Kayıt Tarihi ve Son Kayıt 

Yenileme Tarihi(40 puan) 

Mesleki tecrübe adayın Kıbrıs 

Türk Tabipleri Birliğine kayıt 

tarihi veya son kayıt yenileme 

tarihinin takvim yılı esas alınarak 

aşağıdaki şekilde belirlenir. 

0-2  yıl arası       : 15 puan 

2-4  yıl arası       : 20 puan 

4-6  yıl arası       : 25 puan 

6-8  yıl arası       : 30 puan 

8-10 yıl arası        : 35 puan 

10 yıl ve üzeri      : 40 puan 

Pratisyen hekim mezuniyeti 

arayan kadrolar için Kıbrıs Türk 

Tabipler Birliğine pratisyen 

hekim olarak kayıt yaptırılan 

süre, uzman hekim kadroları için 

ise Kıbrıs Türk Tabipleri 

Birliğine uzman hekim olarak 

kayıt yaptırılan süre dikkate 

alınır. 
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      (b) Özgeçmiş ve Mesleki 

değerlendirme (34 puan) 

       (i) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

katıldığı en az iki günlük 

kongreler  veya bilimsel 

toplantılar.Her belge için 

2 puan olacak şekilde 

değerlendirilir ve toplam 

14 puanı aşamaz 

       (ii) Adayın bilimsel kabul 

gören uluslararası 

dergilerde çıkan 

yayınları, kitap bölümü 

yazarlıkları veya kitap 

bölümü çevirilerinin her 

biri için 5 puan , bilimsel 

kabul gören ulusal 

dergilerde yer alan  

yayınlar ise 2.5 puan 

olacak şekilde 

değerlendirilir ve toplam 

10 puanı geçemez. 

       (iii) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

yurtdışında katıldığı en az 

on beş gün süreli kurs 

veya hizmetiçi eğitim. 

Her belge 5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir ve 

toplam 10 puanı aşamaz. 

       (iv) Yukarıdaki (i), (ii),  ve  

(iii) bentlerde öngörülen 

belgeler ve yayınlar, 

münhal ilan edilen 

kadroya başvuracak aday 

tarafından münhalin 

ilanından önce 

alınmalıdır.  Söz konusu 

belgeler ve yayınlar 

münhal ilan tarihinden 

itibaren en geç on iş günü 

içerisinde aşağıdaki (v) 

bendinde düzenlenen 

Bilimsel Kurula sunulur 

ve Bilimsel Kurul 

tarafından on iş günü 

içerisinde oyçokluğu ile 

onaylanması halinde 

geçerlilik kazanır. 
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       (v) Bilimsel Kurul 

toplantıları en az üç üye 

ile yapılır ve kararlar 

toplantıya katılanların oy 

çokluğuyla alınır. 

Bilimsel Kurul aşağıdaki 

üyelerden oluşur.(İlk 

Atama) 

        - Münhal ilan edilen 

kadronun bulunduğu 

daire müdürünün 

doktor olması halinde 

söz konusu daire 

müdürü, doktor 

olmaması halinde ise 

söz konusu dairenin 

başhekimi, dairenin 

başhekimi olmaması 

halinde Sağlık 

işlerinden sorumlu 

Bakanlık tarafından 

görevlendirilecek 

başhekim, 

        - Uzman hekim kadroları 

için ilgili branşın Kamu 

Hizmeti Komisyonu 

tarafından atanmış 

klinik şefi, ilgili klinik 

şefi’nin bulunmaması 

halinde ilgili branşın en 

kıdemli uzman hekimi 

veya uzman diş hekimi; 

pratisyen hekim 

kadroları için ise Kamu 

Hizmeti Komisyonu 

tarafından atanmış en 

kıdemli sağlık merkezi 

sorumlu hekimi, sağlık 

merkezi sorumlu 

hekimin bulunmaması 

halinde en kıdemli 

pratisyen hekim veya 

uzman hekim, diş 

hekimi kadroları için 

ise Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 

atanmış mesul diş 

hekimi, mesul diş 

hekimi bulunmaması 
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halinde en kıdemli diş 

hekimi 

        - Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 

atanmış olan Lefkoşa 

Dr. Burhan 

Nalbantoğlu Devlet 

Hastanesi 

Başhekimi(vekaleten 

atamalar hariç), 

başhekimin 

bulunmaması halinde 

başhekim 

başyardımcısı, 

başhekim 

başyardımcısının 

bulunmaması halinde 

diğer hastanelerde 

görevli en kıdemli 

başhekim, 

        - Kıbrıs Türk Tabipleri 

Birliğinin temsilcisi, 

        - Kamuda örgütlü en çok 

üye sayısına sahip 

hekim sendikasının 

görevlendireceği bir 

temsilci. 

      (c) Yabancı Dil(10 puan) 

       (i) Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B1 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak; 

(5 puan) 

 

       (ii) Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 

düzenlenen İngilizce 

Yabancı Dil Sınavını 

geçmiş olmak veya 

Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B2 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak. 

(10 puan) 

      Kamu Hizmeti Komisyonu gerekli 

görmesi halinde, sunulan belgenin 
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yukarıda belirtilen seviyede olup 

olmadığının tespitini eğitim işlerinden 

sorumlu Bakanlık’tan talep edebilir. 

      (ç) Genel değerlendirme(16 puan) 

Adayın, mülakat süresince 

gösterdiği performans ile 

görünüm, hal ve hareketleri. 

    (2) İlk Atama Başarı Listesinin Oluşturulması: 

Yazılı Yarışma sınavında alınan puanın 0,3 ile 

Sözlü Yarışma Sınavında alınan puanın 0,7 ile 

çarpılmasından çıkan sonuçların toplamı 

adayın başarı puanını gösterir. 60’ın altında 

puan alanlar başarı listesine giremez. Başarı 

Listesi yüksek puandan düşük puana göre 

yapılır. 

    (3) Bu tüzüğün  9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası 

uyarınca 60 puan ve üzeri olan başarı puanları 

Kamu Hizmeti Komisyonunun web sayfasında 

yayınlanan kesin listeden itibaren altı ay 

süreyle sınav yapılan kadro için geçerli olup, 

söz konusu kadro için altı ay süreyle başka 

sınav açılmaz.  

  Atanmanın 

Yapılması 

10. Münhal ilan edilen kadrolara atamalar Kamu 

Hizmeti Komisyonu tarafından Başarı Listesi 

dikkate alınarak en yüksek puandan düşük puana 

doğru yapılır. 

  Tabiplik 

Hizmetleri 

Sınıfında, 

Derece 

Yükselme- 

lerinde 

(Veteriner 

Hekimler 

hariç)  Yarışma 

Sınavı ve 

Başarı 

Listesinin 

Oluşturulması 

11. (1) Tabiplik Hizmetleri Sınıfında Derece 

Yükselmelerinde (Veteriner Hekimler hariç) 

adaylar yazılı ve sözlü yarışma sınavına tabi 

tutulurlar. 

     (A) Yazılı Yarışma Sınavı 

Adayların, münhal ilan edilen kadroda 

ifa edilecek görevleri yerine 

getirebilecek nitelik ve koşullara sahip 

olup olmadıklarını saptamak için 

aşağıdaki ilkeler çerçevesinde Kamu 

Hizmeti Komisyonu tarafından 100 

puan üzerinden yapılan özel ihtisas 

sınavıdır. 
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      (a) Yazılı Yarışma Sınavı münhal 

ilan edilen her kadro için ayrı ayrı 

hazırlanır. 

      (b) Yazılı Yarışma Sınavı yazılı ve 

çoktan seçmeli olarak yapılır ve 

optik okuyucu tarafından 

değerlendirilir. 

      (c) Yazılı Yarışma sınavı bu Tüzüğe 

ekli  Cetvel I’de yer alan Tabiplik 

Hizmetleri Sınıfı için öngörülen 

konuları kapsar. 

     (B) Yazılı Yarışma Sınavı’nda 50 puan ve 

üzeri başarı elde edenler Sözlü Yarışma 

Sınavına (mülakat)  girme hakkı 

kazanırlar. 

     (C) Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat); 

Sözlü Yarışma Sınavı aşağıdaki ilkeler 

çerçevesinde 100 puan üzerinden Kamu 

Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır. 

Kamu Hizmeti Komisyonu uygun 

göreceği bir kişiyi Sağlık İşlerinden 

sorumlu Bakanlıktan, bir kişiyi 

danışman olarak, en fazla üyeye sahip 

hekim sendikasından bir kişiyi de 

gözlemci olarak sözlü yarışma sınavına 

çağırır. 

      (a) Kıdem (30 puan) 

       (i) Mesleki Kıdem (10 puan) 

Mesleki Kıdem, adayın 

okuldan mezun olduğu 

takvim yılı esas alınarak 

her yıl için 0,5 puan 

olacak şekilde hesaplanır. 

yirmi yıl ve üzeri kıdemi 

olanlar 10 puan alır. 

Uzman Hekim kadroları 

için ise kıdem uzmanlık 

belgesinin alındığı takvim 

yılı esas alınarak 

hesaplanır. 

 

       (ii) Kamu Görevindeki 

Kıdem (20 puan) 

Kıdem, adayın Kamu 

Hizmeti Komisyonu 

tarafından tabiplik 

hizmetleri sınıfına 

atandığı takvim yılı esas 

alınarak her yıl için 1 puan 

olacak şekilde hesaplanır. 
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yirmi yıl ve üzeri kıdemi 

olanlar 20 puan alır.  

 

      (b) Görevi esnasında kazandığı 

nitelikler ve mesleki 

değerlendirme (41 puan) 

       (i) Münhal ilan edilen 

kadronun klinik şefi 

olması halinde; 

        - Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

katıldığı en az iki 

günlük kongreler veya 

bilimsel toplantılar. 

Her belge için 2 puan 

olacak şekilde 

değerlendirilir ve 

toplam 6 puanı aşamaz. 

        - Adayın bilimsel kabul 

gören uluslararası 

dergilerde çıkan 

yayınları, kitap bölümü 

yazarlıkları veya kitap 

bölümü çevirilerinin 

her biri için 5 puan , 

bilimsel kabul gören 

ulusal dergilerde çıkan 

yayınlar ise 2.5 puan 

olacak şekilde 

değerlendiririlir ve 

toplam 15 puanı 

geçemez. 

        - Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

yurtdışında katıldığı en 

az on beş gün süreli 

kurs veya hizmetiçi 

eğitim. Her belge 5 

puan olacak şekilde 

değerlendirilir ve 

toplam 10 puanı 

aşamaz. 

 

   

 

 

 

     - Branşı ile ilgili 

uluslararası konferans 

ve panellere 

konuşmacı olarak 

katıldığını gösteren 

belge. Her belge 5 
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puan olacak şekilde 

değerlendirilir.   

Sağlık işlerinden 

sorumlu Bakanlığın 

veya meslek odalarının 

düzenlediği ulusal 

konferans ve panellere 

konuşmacı olarak 

katıldığını gösteren 

belge. Her belge 2.5 

puan olacak şekilde 

değerlendirilir. 

(Toplam 10 puanı 

aşamaz) 

        - Yukarıdaki bentlerde 

belirtilen hususlar 

münhal ilan edilen 

kadroya başvuracak 

aday tarafından 

münhalin ilanından 

önce alınmalıdır.  Söz 

konusu belgeler ve 

yayınlar münhal ilan 

tarihinden itibaren en 

geç on iş günü 

içerisinde aşağıdaki 

(ii) bendinde 

düzenlenen Bilimsel 

Kurula sunulur ve 

Bilimsel Kurul 

tarafından on iş günü 

içerisinde oyçokluğu 

ile onaylanması 

halinde geçerlilik 

kazanır. 

       (ii) Münhal ilan edilen 

kadronun klinik şefi 

kadrosu dışında bir kadro 

olması halinde; 

        - Adayın sağlık 

yöneticiliği ile ilgili 

katıldığı ulusal ve/veya 

uluslararası kurslardan 

aldığı belge(10 puan) 

        - Adayın katıldığı en az 

iki günlük tıbbi 

(medikal) kongreler 

veya bilimsel 

toplantılar.Her belge 2 

puan olacak şekilde 
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değerlendirilir ve 

toplam 6 puanı 

aşamaz. 

        - Adayın bilimsel kabul 

gören uluslararası 

dergilerde çıkan 

yayınları, kitap 

bölümü yazarlıkları 

veya kitap bölümü 

çevirilerinin her biri 

için 5 puan , bilimsel 

kabul gören ulusal 

dergilerde çıkan 

yayınlar ise 2.5 puan 

olacak şekilde 

değerlendirilir ve 

toplam 7.5 puanı 

geçemez. 

        - Adayın yurtdışında 

katıldığı en az on beş 

gün süreli tıbbi 

(medikal) kurs veya 

hizmetiçi eğitim. Her 

belge 5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir 

ve toplam 10 puanı 

aşamaz. 

        - Tıbbi (medikal) alanda 

düzenlenen 

uluslararası konferans 

veya panellere 

konuşmacı olarak 

katıldığını gösteren 

belge.(Her belge 5 

puan olacak şekilde 

değerlendirilir.) 

Sağlık işlerinden 

sorumlu Bakanlığın 

veya meslek odalarının 

düzenlediği ulusal 

konferans veya 

panellere konuşmacı 

olarak katıldığını 

gösteren belge. Her 

belge 2.5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir. 

(Toplam 7.5 puanı 

aşamaz) 

        - Yukarıda belirtilen 

belgeler ve yayınlar  
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münhal ilan edilen 

kadroya başvuracak 

aday tarafından 

münhalin ilanından 

önce alınmalıdır Söz 

konusu belgeler ve 

yayınlar münhal ilan 

tarihinden itibaren en 

geç on iş günü 

içerisinde aşağıdaki 

(iii) bendinde 

düzenlenen Bilimsel 

Kurula sunulur ve 

Bilimsel Kurul 

tarafından on iş günü 

içerisinde oyçokluğu 

ile onaylanması 

halinde geçerlilik 

kazanır. 

       (iii) Bilimsel kurul toplantıları 

en az üç üye ile yapılır ve 

kararlar toplantıya 

katılanların oy çokluğuyla 

alınır. 

Bilimsel Kurul aşağıdaki 

üyelerden 

oluşur:(Yükselme Yeri) 

 

        - Münhal ilan edilen 

kadronun bulunduğu 

kadronun bulunduğu 

daire müdürünün 

doktor olması halinde 

söz konusu daire 

müdürü, doktor 

olmaması halinde ise 

söz konusu dairenin 

başhekimi, dairenin 

başhekimi olmaması 

veya söz konusu 

kadronun doldurulacak 

olması halinde Sağlık 

işlerinden sorumlu 

Bakanlık tarafından 

görevlendirilecek 

başhekim, 

        - Sağlık işlerinden 

sorumlu Bakanlık 

tarafından 

görevlendirilecek 
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münhal ilan edilen 

kadroya başvurmayan 

Tabiplik Hizmetleri 

Sınıfının I.Derecesine 

atanmış hekim, 

        - Personel Dairesi 

Temsilcisi, 

        - Kıbrıs Türk Tabipleri 

Birliği’nin 

görevlendireceği bir 

temsilci, 

        - Kamuda örgütlü en 

çok üyeye sahip hekim 

sendikasının 

görevlendireceği bir 

temsilci. 

      (c) Yabancı Dil (10 puan) 

       (i) Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B1 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak; 

(5 puan) 

 

       (ii) Kamu Hizmeti Komisyonu 

tarafından düzenlenen 

İngilizce Yabancı Dil 

Sınavını geçmiş olmak 

veya Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B2 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak. 

(10 puan) 

      Kamu Hizmeti Komisyonu gerekli 

görmesi halinde, sunulan belgenin 

yukarıda belirtilen seviyede olup 

olmadığının tespitini eğitim işleriyle 

görevli Bakanlık’tan talep edebilir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ç) Performans Değerlendirme (5 

puan) 

Kamu görevlisinin (Kamu sağlık 

çalışanı dahil) Performans 

Değerlendirme Formu’nda terfiye 

ilişkin değerlendirmede “Oldukça 

Yeteneklidir” şeklinde 

değerlendirilmesi halinde 5 puan; 

“Yeteneklidir” şeklinde 
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  6/2009 

75/2009 

37/2010 

49/2010 

18/2017 

  1/2018 

  7/2018 

37/2018 

36/2019 

değerlendirilmesi halinde 3 puan 

verilir. 

     Ancak, Yasa’nın 108’inci, 

109’uncu, 110’uncu ve 112’nci 

maddeleri ile Kamu Sağlık 

Çalışanları Yasası’nın 105’inci, 

106’ncı, 107’nci ve 109’uncu 

maddeleri tahtında uzun süreli 

izinde bulunan kamu sağlık 

çalışanlarının performans 

değerlendirmelerinde, uzun süreli 

izne çıkmadan önceki 

Performans Değerlendirme 

Formu dikkate alınır. 

      (d) Genel değerlendirme (14 Puan) 

Adayın, tüm mülakat süresince 

gösterdiği performans ile 

konuşma, görünüş, hal ve 

hareketleri. 

      (e) Adayın mevzuat uyarınca 

silinmemiş disiplin cezaları 

aşağıdaki puanlama çerçevesinde 

Sözlü Yarışma Sınavından 

(mülakat) almış olduğu toplam 

puandan düşülür: 

-Kısa Süreli Kademe İlerlemesini 

Durdurma Cezası (10 puan) 

-Uzun Süreli Kademe 

İlerlemesini Durdurma Cezası 

(15 puan) 

-Geçici Olarak Görevden 

Çıkarma Cezası (20 puan) 

    (2) Derece yükselmelerinde Başarı Listesinin 

oluşturulması; 

Yazılı Yarışma Sınavında alınan puanın 0.3 ile 

Sözlü Yarışma Sınavında alınan puanının 0.7 

ile çarpılmasından çıkan sonuçların toplamı 

adayın başarı puanını gösterir. 50’nin altında 

puan alanlar Başarı Listesine giremez. Başarı 

Listesi yüksek puandan düşük puana göre 

yapılır. 

    (3) Bu tüzüğün  11’inci maddesinin (2)’nci fıkrası 

uyarınca 50 puan ve üzeri olan başarı puanları, 

Kamu Hizmeti Komisyonunun web sayfasında 

yayınlanan kesin listeden itibaren altı ay 

süreyle sınav yapılan kadro için geçerli olup, 

söz konusu kadro için altı ay süreyle başka 

sınav açılmaz. 
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  Derece 

Yükselmesinde 

Atamanın 

Yapılması 

12. Derece yükselmesinde münhal ilan edilen kadrolara 

atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 

Başarı Listesi dikkate alınarak en yüksek puandan 

düşük puana doğru yapılır. 

  Tabiplik 

Hizmetleri 

Sınıfına  

 (Veteriner 

Hekimler) 

Atanmalarında  

İlk Kez 

Yarışma 

Sınavı ve 

Başarı Listesi 

13. (1) Tabiplik Hizmetleri Sınıfına (Veteriner 

Hekimler) ilk kez atanacak adaylar yazılı ve 

sözlü yarışma sınavına tabi tutulurlar. 

     (A) Yazılı Yarışma Sınavı; 

Tabiplik Hizmetleri Sınıfı(Veteriner 

Hekimler için)’na ilk kez atanacak 

adayların münhal ilan edilen kadroda 

ifa edecekleri görevleri etkinlik ve 

verimlilikle yerine getirebilecek yeterli 

eğitim donanımı ile yeterli mesleki 

niteliklere sahip olup olmadıklarının 

tespit edilebilmesi için aşağıdaki ilkeler 

çerçevesinde Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 100 puan 

üzerinden yapılan özel ihtisas sınavıdır. 

 

 

     (a) Yarışma sınavı münhal ilan edilen 

her kadro için ayrı ayrı hazırlanır.  

     Ancak münhal ilan edilen ve 

farklı kurumlarda bulunan aynı 

kadrolar için tek bir sınav 

düzenlenebilir. 

      (b) Münhal ilan edilen kadroya 

başvuran adaylarda üst düzey 

yeterlik sınavını geçmiş olma 

koşulu aranır. 

      (c) Yazılı Yarışma Sınavı yazılı ve 

çoktan seçmeli olarak yapılır ve 

optik okuyucu tarafından 

değerlendirilir. 

      (ç) Yazılı  Yarışma Sınavı bu Tüzüğe 

ekli Cetvel I’de yer alan Tabiplik 

Hizmetleri Sınıfı’nda veteriner 

hekimler için öngörülen konuları 

kapsar. 

      (d) Tabiplik Hizmetleri Sınıfına ilk 

kez girmek için bu sınava 

başvuran adayların sayısı münhal 
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kadro sayısı kadar veya münhal 

kadro sayısından az ise, Yasa’nın 

64’üncü maddesinin (3)’üncü 

fıkrasında yapılması öngörülen 

Yeterlik Sınavı üst düzey yeterlik 

sınavı olmayıp söz konusu 

yasanın 64’üncü maddesinin 

(3)’üncü fıkrasında belirtilen 

yeterlik sınavı mesleki ve 

mevzuat bilgisini ölçecek şekilde 

bu madde kuralları çerçevesinde 

yarışma sınavı gibi yapılır. 

     (B) Yazılı Yarışma Sınavı’nda 60 puan ve 

üzeri başarı elde edenler sözlü yarışma 

sınavına (mülakat) girme hakkı 

kazanırlar. 

     (C) Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat) 

     Sözlü Yarışma sınavı aşağıdaki 

ilkeler çerçevesinde 100 puan 

üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu 

tarafından yapılır. Kamu Hizmeti 

Komisyonu uygun göreceği bir kişiyi 

tarım işlerinden sorumlu 

Bakanlıktan,bir kişiyi danışman olarak, 

en fazla üyeye sahip veteriner 

sendikasından bir kişiyi de gözlemci 

olarak sözlü yarışma sınavına çağırır. 

      (a) Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler 

Birliğine Kayıt Tarihi ve Son 

Kayıt Yenileme Tarihi(40 puan) 

Mesleki tecrübe adayın Kıbrıs 

Türk Veteriner Hekimler 

Birliğine kayıt tarihi veya son 

kayıt yenileme tarihinin takvim 

yılı esas alınarak aşağıdaki 

şekilde belirlenir. 

0-2 yıl arası     : 15 puan 

2-4 yıl arası     : 20 puan 

4-6 yıl arası     : 25 puan 

6-8 yıl arası     : 30 puan 

8-10 yıl arası      : 35 puan 

10 yıl ve üzeri    : 40 puan 

      (b) Özgeçmiş ve mesleki 

değerlendirme: (35 puan) 

       (i) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

katıldığı bilimsel 

kongreler veya bilimsel 

toplantılar. Her belge  2 

puan olacak şekilde 
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değerlendirilir ve toplam 

10 puanı aşamaz. 

       (ii) Adayın bilimsel kabul 

gören uluslararası 

dergilerde yer alan 

yayınları, kitap bölümü 

yazarlıkları veya kitap 

bölümü çevirilerinin her 

biri 5 puan olacak şekilde 

değerledirilir. Bilimsel 

kabul gören ulusal 

dergilerde çıkan yayınlar 

ise 2.5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir. 

(Toplam 7.5 puanı 

aşamaz.) 

       (iii) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

yurtdışında katıldığı en az 

on beş gün süreli kurs 

veya hizmetiçi eğitim. 

Her belge 2.5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir ve 

toplam 7.5 puanı aşamaz 

 

       (iv) Veteriner hekimlik 

alanında almış olduğu 

- Yüksek lisans(ek) veya 

uzmanlık (Her belge 5 

puan) 

-Doktora (10 puan)  

(Toplam 10 puanı 

aşamaz.) 

 

       (v) Yukarıdaki (i),( ii),(iii) ve 

(iv) bentlerinde belirtilen 

belgeler ve yayınlar 

münhal ilan edilen 

kadroya başvuracak aday 

tarafından münhalin 

ilanından önce 

alınmalıdır.  Söz konusu 

belgeler ve yayınlar 

münhal ilan tarihinden 

itibaren en geç on iş günü 

içerisinde aşağıdaki (vi) 

bendinde düzenlenen 

Bilimsel Kurula sunulur 

ve Bilimsel Kurul 

tarafından on iş günü 
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içerisinde oyçokluğu ile 

onaylanması halinde 

geçerlilik kazanır. 

       (vi) Bilimsel Kurul aşağıdaki 

üyelerden oluşur: 

        - Münhal ilan edilen 

kadronun bulunduğu 

dairenin müdürünün 

veteriner hekim olması 

halinde söz konusu 

daire müdürü. Daire 

müdürünün veteriner 

hekim olmaması 

halinde ise ilgili 

dairenin baş veteriner 

hekimi, baş veteriner 

hekim olmaması 

halinde en kıdemli 

Şube Şefi 

        - Dairenin baş veteriner 

hekimi, baş veteriner 

Hekimin (i) bendi 

uyarınca görev alması 

halinde dairenin en 

kıdemli şube şefi, şube 

şefinin olmaması 

halinde en kıdemli 

veteriner hekim 

        - Yükseköğretim 

Planlama Denetleme 

Akreditasyon ve 

Koordinasyon Kurulu 

(YÖDAK) tarafından 

görevlendirilecek olan 

ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti 

üniversitelerinin 

veteriner 

fakültelerinde en az 

doçent unvanına sahip 

bir öğretim üyesi 

        - Personel Dairesi 

temsilcisi 

        - Kıbrıs Türk Veteriner 

Hekimler Birliğinin 

atayacağı sınava 

girmeyecek bir 

temsilci.  

      (c) Yabancı Dil (10 puan) 
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       (i) Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B1 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak; 

(5 puan) 

 

       (ii) Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 

düzenlenen İngilizce 

Yabancı Dil Sınavını 

geçmiş olmak veya 

Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B2 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip olmak. 

(10 puan) 

       Kamu Hizmeti Komisyonu 

gerekli görmesi halinde, sunulan 

belgenin yukarıda belirtilen 

seviyede olup olmadığının 

tespitini eğitim işlerinden 

sorumlu Bakanlık’tan talep 

edebilir. 

      (ç) Genel değerlendirme(15 puan) 

Adayın, mülakat süresince 

gösterdiği performans ile 

görünüm, hal ve hareketleri. 

    (2) İlk Atama Başarı Listesinin Oluşturulması: 

Yazılı Yarışma sınavında alınan puanın 0,3 ile 

Sözlü Yarışma sınavında alınan puanın 0,7 ile 

çarpılmasından çıkan sonuçların toplamı 

adayın başarı puanını gösterir. 60’ın altında 

puan alanlar Başarı Listesine giremez. Başarı 

Listesi yüksek puandan düşük puana göre 

yapılır. 

    (3) Bu tüzüğün  13’üncü maddesinin (2)’nci 

fıkrası uyarınca 60 puan ve üzeri olan başarı 

puanları, Kamu Hizmeti Komisyonunun web 

sayfasında yayınlanan kesin listeden itiabren 

altı ay süreyle sınav yapılan kadro için geçerli 

olup söz konusu kadro için altı ay süreyle 

başka sınav açılmaz. 

  Atanmanın 

Yapılması 

14. Münhal ilan edilen kadrolara atamalar Kamu 

Hizmeti Komisyonu tarafından Başarı Listesi 

dikkate alınarak en yüksek puandan düşük puana 

doğru yapılır. 
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  Tabiplik 

Hizmetleri 

Sınıfında 

(Veteriner 

Hekimler) 

Derece 

Yükselme-

lerinde 

Yarışma 

Sınavı, Başarı 

Listesi ve 

Atama 

15. (1) Tabiplik Hizmetleri Sınıfında (Veteriner 

Hekimler )  Derece Yükselmelerinde adaylar 

yazılı ve sözlü yarışma sınavına tabi tutulurlar. 

     (A) Yazılı Yarışma Sınavı: 

Adayların, münhal ilan edilecek 

kadroda ifa edilecek görevleri yerine 

getirebilecek, nitelik ve koşullara sahip 

olup olmadıklarını saptamak için 

aşağıdaki ilkeler çerçevesinde Kamu 

Hizmeti Komisyonu tarafından 100 

puan üzerinden yapılan özel ihtisas 

sınavıdır. 

       

      (a) Yazılı Yarışma Sınavı münhal 

ilan edilen her kadro için ayrı 

ayrı hazırlanır. 

      (b) Yazılı Yarışma Sınavı yazılı ve 

çoktan seçmeli olarak yapılır ve 

optik okuyucu tarafından 

değerlendirilir. 

      (c) Yazılı Yarışma Sınavı bu Tüzüğe 

ekli Cetvel I’de yer alan Tabiplik 

Hizmetleri Sınıfı’nda veteriner 

hekimler için öngörülen konuları 

kapsar. 

     (B) Yazılı Yarışma Sınavı’nda 50 puan ve 

üzeri başarı elde edenler sözlü yarışma 

sınavına (mülakat) girme hakkı 

kazanırlar. 

     (C) Sözlü Yarışma Sınavı (Mülakat); 

      Sözlü Yarışma sınavı aşağıdaki 

ilkeler çerçevesinde 100 puan 

üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu 

tarafından yapılır. Kamu Hizmeti 

Komisyonu uygun göreceği bir kişiyi 

tarım işlerinden sorumlu 

Bakanlıktan,bir kişiyi danışman olarak, 

en fazla üyeye sahip veteriner 

sendikasından bir kişiyi de fözlemci 

olarak sözlü yarışma sınavına çağırır. 

      (a)   Kıdem (30 puan) 

3298



       (i) Mesleki Kıdem (10 puan) 

Mesleki Kıdem, adayın 

okuldan mezun olduğu 

takvim yılı esas alınarak 

her yıla 0,5 puan olacak 

şekilde hesaplanır. Yirmi 

yıl ve üzeri kıdemi olanlar 

10 puan alır.  

       (ii) Kamu Görevindeki 

Kıdem (20 puan) 

Kıdem,adayın Kamu 

Hizmeti Komisyonu 

tarafından veteriner hekim 

kadrolarına atandığı tarih 

esas alınarak her yıla bir 

puan olacak şekilde 

hesaplanır. 

      (b) Görevi esnasında kazandığı 

nitelikler ve mesleki 

değerlendirme (40 puan) 

       (i) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

katıldığı bilimsel 

kongreler veya bilimsel 

toplantılar. Her belge  2 

puan olacak şekilde 

değerlendirilir ve toplam 

10 puanı aşamaz 

       (ii) Adayın bilimsel kabul 

gören uluslararası 

dergilerde yer alan 

yayınları, kitap bölümü 

yazarlıkları veya kitap 

bölümü çevirilerinin her 

biri  5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir. 

Bilimsel kabul gören 

ulusal dergilerde çıkan 

yayınlar ise 2.5 olacak 

şekilde değerlendirilir. 

(Toplam 7.5 puanı 

geçemez) 

       (iii) Adayın münhal ilan 

edilen kadro ile ilgili 

yurtdışında katıldığı en az 

on beş gün süreli kurs 

veya hizmetiçi eğitim. 

Her belge 2.5 puan olacak 

şekilde değerlendirilir ve  

toplam 7.5 puanı aşamaz. 
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       (iv) Veteriner hekimlik ile 

ilgili düzenlenen 

uluslararası konferans ve 

panellere konuşmacı 

olarak katıldığını gösteren 

belge. Her belge 5 puan 

olacak şekilde düzenlenir.  

Tarım işlerinden sorumlu 

Bakanlığın veya meslek 

odalarının düzenlediği 

ulusal konferans ve 

panellere konuşmacı 

olarak katıldığını gösteren 

belge. Her belge 2.5 puan 

olacak şekilde 

değerlendirilir. (Toplam 5 

puanı aşamaz) 

 

       (v) Veteriner hekimlik 

alanında almış olduğu 

- Yüksek lisans(ek) veya 

uzmanlık (Her belge 5 

puan) 

-Doktora (10 puan)  

(Toplam 10 puanı 

geçemez.) 

 

       (vi) Yukarıdaki (i),( ii), 

(iii),(iv) ve (v) 

bentlerinde düzenlenen 

belgeler ve yayınlar 

münhal ilan edilen 

kadroya başvuracak aday 

tarafından münhalin 

ilanından önce 

alınmalıdır. Söz konusu 

belgeler ve yayınlar 

münhal ilan tarihinden 

itibaren  en geç on iş 

günü içerisinde bu 

tüzüğün 13’üncü 

maddesinin (1)’inci 

fıkrasının (C) bendinin 

(b) alt bendinin (vi) 

bendinde düzenlenen 

Bilimsel Kurula sunulur   

ve Bilimsel Kurul 

tarafından on iş günü 

içerisinde oyçokluğu ile 
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onaylanması halinde 

geçerlilik kazanır. 

      (c) Yabancı Dil (10 puan) 

       (i) Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B1 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip 

olmak; (5 puan) 

       (ii) Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından 

düzenlenen İngilizce 

Yabancı Dil Sınavını 

geçmiş olmak veya 

Avrupa Dil Pasaportu 

“Common European 

Framework of Reference 

for Languages” en az B2 

seviyesinde sertifikaya 

veya belgeye sahip 

olmak. (10 puan) 

      Kamu Hizmeti Komisyonu gerekli 

görmesi halinde, sunulan belgenin 

yukarıda belirtilen seviyede olup 

olmadığının tespitini eğitim işlerinden 

sorumlu Bakanlık’tan talep edebilir. 

      (ç) Performans Değerlendirme (5 

puan) 

Kamu görevlisinin Performans 

Değerlendirme Formu’nda terfiye 

ilişkin değerlendirmede, 

“Oldukça Yeteneklidir” şeklinde 

değerlendirilmesi halinde 5 puan; 

“Yeteneklidir” şeklinde 

değerlendirilmesi halinde 3 puan 

verilir. 

     Ancak, Yasa’nın 108’inci, 

109’uncu, 110’uncu ve 112’nci 

maddeleri tahtında uzun süreli 

izinde bulunan kamu sağlık 

çalışanlarının performans 

değerlendirmelerinde, uzun süreli 

izne çıkmadan önceki 

Performans Değerlendirme 

Formu dikkate alınır.   

      (d) Genel değerlendirme (15 Puan) 

Adayın, tüm mülakat süresince 

gösterdiği performans ile 
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konuşma, görünüş, hal ve 

hareketleri. 

      (e) Adayın mevzuat uyarınca 

silinmemiş disiplin cezaları 

aşağıdaki puanlama çerçevesinde 

Sözlü Yarışma Sınavından 

(mülakat) almış olduğu toplam 

puandan düşülür: 

-Kısa Süreli Kademe İlerlemesini 

Durdurma Cezası (10 puan) 

-Uzun Süreli Kademe 

İlerlemesini Durdurma Cezası 

(15 puan) 

-Geçici Olarak Görevden 

Çıkarma Cezası (20 puan) 

    (2) Derece yükselmesinde başarı listesinin 

oluşturulması; 

Yazılı Yarışma Sınavında alınan puanın 0.3 ile 

Sözlü Yarışma Sınavında alınan puanının 0.7 

ile çarpılmasından çıkan sonuçların toplamı 

adayın başarı puanını gösterir. 50’nin altında 

puan alanlar Başarı Listesine giremez. Başarı 

Listesi yüksek puandan düşük puana göre 

yapılır. 

    (3) Bu tüzüğün  15’inci maddesinin (2)’nci fıkrası 

uyarınca 50 puan ve üzeri olan başarı puanları, 

Kamu Hizmeti Komisyonunun web sayfasında 

yayınlanan kesin listeden sonra  altı ay süreyle 

sınav yapılan kadro için geçerli olup, söz 

konusu kadro için altı ay süreyle başka sınav 

açılmaz. 

    (4) Derece Yükselmesinde atamanın yapılması; 

Derece yükselmesinde münhal ilan edilen 

kadrolara atamalar, Kamu Hizmeti 

Komisyonu tarafından Başarı Listesi dikkate 

alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru 

yapılır.” 

  

Esas Tüzüğe Yeni 

33A Maddesi 

Eklenmesi 

4.Esas Tüzük, 33’üncü maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 33A maddesi 

eklenmek suretiyle değiştirilir: 

 “Hizmet Sınıfı 

Bulunmayan 

Kadrolarla İlgili 

Kurallar 

33A.Hizmet sınıfı bulunmayan kadrolar için de bu Tüzük 

kuralları uygulanır.” 

Esas Tüzüğe ekli 

Cetvel I’in 

Değiştirilmesi 

4.Esas Tüzüğe ekli Cetvel I kaldırılmak ve yerine bu tüzüğe ekli Cetvel I konmak 

suretiyle değiştirilir: 

Esas Tüzüğe Yeni 

Geçici 6’ncı 

5.Esas Tüzük, Geçici 5’inci maddeden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 6’ncı 

madde eklenmek suretiyle değiştirilir: 
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Maddenin 

Eklenmesi 

 

 

 

6/2009 

  75/2009 

  37/2010 

  49/2010 

  18/2017 

   1/2018 

   7/2018 

  37/2018 

  36/2019 

 

“Geçici Madde 

Kamu Sağlık 

Çalışanları Yasası 

Kapsamındaki 

Kadroların 

Doldurulmasında 

Bu Tüzük 

Kurallarının 

Uygulanması 

6.Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 66’ncı maddesinin 

(4)’üncü fıkrasında belirtilen Tüzük yürürlüğe girinceye 

kadar, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamındaki 

kadrolar için bu Tüzük kuralları uygulanmaya devam eder.” 

Geçici Madde 

Yazılı Yarışma 

Sınavları Yapılan 

Kadrolarla İlgili 

Kurallar 

1.Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce yazılı yarışma 

sınavları yapılan kadrolar için  bu (Değişiklik) Tüzüğü kuralları uygulanmaz. 

Yürürlüğe Giriş 6. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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CETVEL I 

(Madde 5, 9 ve 12) 

Sınav Sorularının Konularının Belirlenmesindeki Yöntem ve Hizmet Sınıfları İçin Belirlenen 

Sınav Konuları 

- Sınavda sorulacak soruların konuları, aşağıda belirtilen çerçevede ana başlıklar halinde 

ilgili kurum ile Personel Dairesi tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna önerilir. Sınav 

konuları öneriler değerlendirilerek Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından aşağıdaki kurallar 

çerçevesinde belirlenir ve konular münhal ilanında yer alır. Ancak, sınav konularında 

değişiklik gerekmesi halinde değişiklikler aynı yöntemle belirlenir ve sınav tarihinden en az 

on beş gün önce adaylara bildirilir. 

- Genel Yetenek [(Zihinde Canlandırma-Muhakeme (Sözel-Sayısal ve Tümevarımsal)] 

soruların % 20 ‘sini aşmayacak şekilde, tabiplik hizmetleri sınıfı hariç tüm hizmet sınıfları 

için belirlenen sınav konularına dahil edilir. 

 

- Tabiplik Hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında yer alan kadrolar için aşağıda 

belirtilen konulardan hangisinin sınav konularına dahil edileceği ve dahil edilen konuların 

oranı,  münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikler 

dikkate alınarak belirlenir. Genel kültürün sınav konularına dahil edilmesi halinde genel 

kültür soruları Eğitim Hizmetleri ve Kültür Hizmetleri Sınıfları hariç sınav sorularının % 

10’unu aşmayacak şekilde belirlenir. 

-Türkçe             

-Matematik 

-Bilgisayar 
-Genel Kültür 

 
 

Hizmet Sınıfı 

 

 

Sınav Konuları 

 

1. YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI 

 
Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan 

Diğer Yöneticiler 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

 

2. MESLEKİ VE TEKNİK HİZMET SINIFLARI 

 
A – YÜKSEK ÖĞRENİMLİ 
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a) Planlama Hizmetleri Sınıfı Ekonomik ve sosyal planlama ve/veya ekonomi ve/veya 

istatistik ve bilgisayar konuları ile ilgili kurumun hizmet 

alanına giren teknik konular ve mevzuat, münhal ilan 

edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

b) Tabiplik Hizmetleri Sınıfı i) Pratisyen Hekimler:  

Hekimlik hizmetleri ile ilgili konular, ilgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev yetki 

ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

-İlk atanmada yapılacak sınavlarda mevzuat 

konuları sınav sorularının  

% 20’sini aşamaz. 

-Yükselme yerleri için yapılacak sınavlarda 

mevzuat konuları sınav konularının %40’ını 

aşamaz. 

 

 ii) Diş Hekimleri : 

Diş Hekimliği hizmetleri ile ilgili konular, ilgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki 

ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

-İlk atanmada yapılacak sınavlarda mevzuat 

konuları sınav sorularının  

% 20’sini aşamaz. 

-Yükselme yerleri için yapılacak sınavlarda 

mevzuat konuları sınav konularının %40’ını 

aşamaz. 

 
 iii) Uzman Hekimler ; 

Uzmanlık alanı ile  ilgili konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

-Yapılacak sınavlarda mevzuat konuları sınav 

sorularının % 20’sini aşamaz. 
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 iv) Başhekimler ve Başhekim Yardımcıları: 

Tabiplik hizmetleri ilgili konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

-Yapılacak sınavlarda mevzuat konuları sınav 

sorularının % 40’ını aşamaz. 

 

 v) Klinik Şefleri : 

Uzmanlık alanı ile  ilgili konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

-Yapılacak sınavlarda mevzuat konuları sınav 

sorularının % 40’ını aşamaz. 

 
 vi) Veteriner Hekimler ; 

Veteriner hekimlik ve hayvan hastalıkları ile ilgili 

temel bilgiler, ilgili kurumun hizmet alanına giren 

teknik konular ve mevzuat, münhal ilan edilen 

kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan 

nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

-İlk atanmada yapılacak sınavlarda mevzuat 

konuları sınav sorularının  

% 20’sini aşamaz. 

-Yükselme yerleri için yapılacak sınavlarda  

mevzuat konuları sınav konularının %40’ını 

aşamaz. 

 

 

c) Hukuk Hizmetleri Sınıfı Genel Hukuk bilgisi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 

mevzuat hazırlama teknikleri ile ilgili konular, ilgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

d) Tarım ve Orman Mühendisliği ve 

 Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

3306



e) Mühendislik ve Mimarlık 

Hizmetleri  Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

f) Kaptanlık ve Kaptan Kılavuzluk 

 Hizmetleri Sınıfı 

Kaptanlık ve kılavuzluk hizmetleri ile ilgili teknik 

konular, ilgili kurumun hizmet alanına giren teknik 

konular ve mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, 

yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

 

g) Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Paramedikal hizmetler ile ilgili teknik konular, İlgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

h) Ecza ve Kimya Hizmetleri Sınıfı Ecza veya kimya hizmetleri ile ilgili teknik konular, 

ilgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

ı) Yasama Hizmetleri Sınıfı Genel hukuk bilgisi, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, 

yasama tekniği ve ilgili kurumun hizmet alanına giren 

teknik konular ve mevzuat ile münhal ilan edilen 

kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan 

nitelikleri de dikkate alarak belirlenen  konular ve 

mevzuat.  

i) Radyo ve Televizyon Hizmetleri 

Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

j) Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı Meteoroloji bilgileri ile ilgili teknik konular, ilgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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B – ORTA ÖĞRENİMLİ 

 
a) Sağlık Hizmetleri Sınıfı Sağlık hizmetleri ile ilgili teknik konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, münhal 

ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

b) Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri 

Sınıfı 

Ebelik ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili teknik konular, 
ilgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

c) Yardımcı Ecza, Kimya ve 

Paramedikal  Hizmetleri Sınıfı 
Yardımcı ecza, kimya ve paramedikal hizmetlerinin 

temel bilgilerini oluşturan ecza, kimya, fen ve 

laboratuvar tekniği gibi konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, münhal 

ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

d) Teknisyen Hizmetleri Sınıfı Teknisyen hizmetleri ile ilgili teknik konular, ilgili 

kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

e) Tapu ve Kadastro Hizmetleri 

Sınıfı 
Kadastro, harita ve tapulama hizmetlerine ilişkin 

teknik konular, ilgili kurumun hizmet alanına giren 

teknik konular ve mevzuat, münhal ilan edilen kadronun 

görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri 

dikkate alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

 

f) Steno ve Daktilo Hizmetleri 

Sınıfı 
Stenografi alanında teknik bilgi, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, münhal 

ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 
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g) Matbaacılık Hizmetleri Sınıfı Matbaacılık alanına giren teknik konular, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren teknik konular ve mevzuat, münhal 

ilan edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

h) Tarım, Orman, Hayvancılık ve 

Veteriner  Teknik Hizmetleri Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

ı) Telekomünikasyon Hizmetleri 

Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

i) Yardımcı Radyo ve Televizyon 

 Hizmetleri Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

j)          Liman Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

k) Yardımcı Yasama Hizmetleri Sınıfı Yardımcı yasama hizmetlerine ilişkin teknik bilgi, 

ilgili kurumun hizmet alanına giren mevzuat ile 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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C – ORTAOKUL ÖĞRENİMLİ 

 
a) Teknisyen Yardımcılığı 

Hizmetleri Sınıfı 
Kurumların hizmet alanıyla ilgili genel bilgiler, 

ilgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular 

ve mevzuat ile münhal ilan edilen kadronun görev, 

yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

 

b) Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım 

ve Onarım Hizmetleri Sınıfı 
Araç bakım ve onarımını yapabilecek teknik bilgi 

ile münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

 

 

3. GENEL HİZMET SINIFLARI 

 

A – YÜKSEK ÖĞRENİMLİ 

a) İdari Hizmetler Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

b) Eğitim Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren teknik konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

c) Kültür Hizmetleri Sınıfı  İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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d) Mali Hizmetler Sınıfı Maliye, Muhasebe, Bütçe ve Ekonomi ile iligli konular, 

İlgili kurumun hizmet alanına giren  konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

e) Basın Yayın ve Enformasyon 

Hizmetleri  Sınıfı 

Basın, yayın ve enformasyon hizmetleri ile ilgili  konular 

ve mevzuat, ilgili kurumun hizmet alanına giren konular 

ve mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 
f) Sanayi ve Ticaret Hizmetleri 

Sınıfı 
Ekonomi ve maliye konuları ile ilgili kurumun hizmet 

alanına giren konular ve mevzuat, münhal ilan edilen 

kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan 

nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri  Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

h) Sosyal Hizmetler Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

ı) Turizm Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

i) Gümrük Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

j) Mukayyitlik Hizmetleri Sınıfı  Genel hukuk bilgisi,Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve 

mukayyitlik hizmetleri ile ilgili mevzuat, ilgili kurumun 

hizmet alanına giren konular ve mevzuat, münhal ilan 

edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile 

aranan nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 
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k) Dışişleri Hizmetleri Sınıfı Dışişleri hizmetleri ile ilgili ingilizce dilinde 

diplomatik lisanda mektup, muhtıra veya nota yazıp 

yazamadığının ölçülmesi, Dışişleri hizmetleri ile 

ilgili mevzuat ve münhal ilan edilen kadronun görev, 

yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

 

l) Kooperatif Hizmetleri Sınıfı Kooperatifçilik, ekonomi ve muhasebe ile ilgili 

konular, ilgili kurumun hizmet alanına giren konular ve 

mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

m) Sürüş Ehliyet Müfettişliği 

Hizmetleri  Sınıfı 

İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

 

B – ORTA ÖĞRENİMLİ 

 
a) Yardımcı Mukayyitlik Hizmetleri 

Sınıfı 
Yardımcı mukayyitlik hizmetleri ile ilgili mevzuat, 
ilgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

b) Posta Hizmetleri Sınıfı Posta hizmetleri ile ilgili mevzuat, İlgili kurumun hizmet 

alanına giren konular ve mevzuat, münhal ilan edilen 

kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan 

nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve 

mevzuat. 

 

c) Yardımcı Sosyal Hizmetler Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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d) Kitabet Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

e) Tahsildarlık Hizmetleri Sınıfı Muhasebe konuları, ilgili kurumun hizmet alanına giren 

konular ve mevzuat, münhal ilan edilen kadronun görev, 

yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate 

alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

 

f) Gümrük Muhafaza Hizmetleri 

Sınıfı 
İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

g) Fiyat ve Kalite Kontrol 

Hizmetleri Sınıfı 
İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

h) Cezaevi Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

ı) Tebliğ ve İcra Hizmetleri Sınıfı Tebliğ ve icra hizmetleri ile ilgili mevzuat ilgili 

kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

i) Yardımcı Turizm Hizmetleri 

Sınıfı 
İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

j) İç Güvenlik Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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C – ORTAOKUL ÖĞRENİMLİ 

 
a) Aşçılık ve Garsonluk Hizmetleri 

Sınıfı 

Yemek hazırlanması, yemek servisi, mutfak hijyeni ve 

besinlerin saklanması ile ilgili konular,ilgili kurumun 

hizmet alanına giren konular ve mevzuat, münhal ilan 

edilen kadronun görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan 

nitelikleri dikkate alınarak belirlenen konular ve mevzuat. 

b) Gümrük ve Liman Bekçiliği 

Hizmetleri  Sınıfı 
İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

c) Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 

 

d) Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı İlgili kurumun hizmet alanına giren konular ve mevzuat, 

münhal ilan edilen kadronun görev, yetki ve 

sorumlulukları ile aranan nitelikleri dikkate alınarak 

belirlenen konular ve mevzuat. 
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