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T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

 

 

 

GENEL BİLGİLER 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” 

göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar; 

 

KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli (taşra teşkilatı) alınacaktır. 

 

Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir. 
 

 

İLLER 

GÜMRÜK VE 

DIŞ TİCARET 

BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TİCARET İL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ankara 10   

Ağrı 8 1 

Antalya 2   

Ardahan 2   

Artvin 8 1 

Bursa 10   

Edirne 15 1 

Gaziantep 6   

Hakkâri 2   

Hatay   1 

Iğdır 3   

İstanbul 47 1 

İzmir 17   

Kırklareli 1   

Mardin   1 

Mersin 6   

Samsun 1   

Şanlıurfa 1   

Şırnak 10   

Trabzon 1   

Yozgat   1 

Van 7   

TOPLAM 157 7 
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A. SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) 

 

I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

 

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi 

ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, 

maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve 

lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, 

gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 

yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 

 

c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan 

türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak. 

 

 

II. DİĞER BİLGİLER 

 

a. Sınav Başvuru Tarihi ve Şekli: 

Başvurular dijital ortamda Başvurular dijital ortamda 15.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında son 

başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer 

Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta 

ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır   

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, il bazında yapılan tercih bazında atama 

yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların KPSS 

puanının eşit olması halinde; aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun 

olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. 

Sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar il bazında yedek aday belirlenecektir. 

Yerleştirmesi yapılıp ataması yapılmayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar veya herhangi bir 

nedenle görevden ayrılanlardan boşalan pozisyonlara, aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan 

edilinceye kadar ve her hâlükârda 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, KPSS puanına göre belirlenen 

yedek listeden atama yapılabilir. 

KPSS den 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. 

b. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması: 

Yerleştirmesi yapılan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin Duyurular bölümünde ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, 

adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında 
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duyuru yoluyla yapılacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

 

Yerleştirmesi yapılan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal 

edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, 

ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 

yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

B. SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (Ticaret İl Müdürlükleri) 

 

I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

 

b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi 

ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, 

maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve 

lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, 

gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 

yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 

 

c) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan 

türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak, 

 

 

II. DİĞER BİLGİLER 

 

a. Sınav Başvuru Tarihi ve Şekli: 

Başvurular dijital ortamda 15.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 

17:00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı 

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya 

diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye 

alınmayacaktır   

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, il bazında yapılan tercih bazında atama yapılacak 

olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit 

olması halinde; aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, 

bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. 

Sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar il bazında yedek aday belirlenecektir. 

Yerleştirmesi yapılıp ataması yapılmayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar veya herhangi bir 

nedenle görevden ayrılanlardan boşalan pozisyonlara, aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan 

edilinceye kadar ve her hâlükârda 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, KPSS puanına göre belirlenen 

yedek listeden atama yapılabilir. 
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KPSS den 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. 

b. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması: 

Yerleştirmesi yapılan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin Duyurular bölümünde ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, 

adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında 

duyuru yoluyla yapılacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 

görüntüleyebilecektir. 

 

Yerleştirmesi yapılan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal 

edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, 

ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 

yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)  

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 

Çankaya / Ankara   

Tel: +90 312 204 75 00  

 


