
13.08.2020 TBMM yazılı ve sözlü sınavla personel alacak - ILN01205620

https://www.�lan.gov.tr/yazd�r-detay-personel-al�m�-akadem�k-kadro-ve-eg�t�m-�lanlar�-kamu-personel-al�m-ve-s�navlar�-tbmm-yaz�l�-ve-sozlu-s�navla… 1/2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanlığı İdar� Teşk�latı kadrolarına Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanlığı İdar� Teşk�latında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İç�n Yapılacak Sın
Hakkında Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.
1. SINAV ŞEKLİ
Sınavın yazılı aşaması �ç�n, Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleşt�r�len Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonu
esas alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradak� adayla aynı puana sah�p olan d�ğer adaylar dâh�l) 
sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.
2. ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’�nc� maddes�nde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar �ç�n aranan şartları taşımaları ve bel�rt�len KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları gerekmekted�r.
3. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 12.08.2020 tar�h�nde başlayıp 25.08.2020 tar�h�nde sona erecekt�r. Adaylar, �landa bel�rt�len kadrolardan yalnızca b�r�ne başvuruda bulunab�lecekt�r.
Başvurular, https://www.turk�ye.gov.tr/tbmm-baskanl�g� �nternet adres� üzer�nden elektron�k ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu �le yapılacak başvurular d�k
alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süres� �ç�nde başvuruda bulunduğu kadroya �l�şk�n öğren�m belges� (d�ploma) �le kadrolar �t�barıyla sınav �lanında bel�rt�len belge veya sert�f�kaların b�r örn
(pdf, jpg vb. formatta) başvuru s�stem�nde kayıtlı e-posta adresler� üzer�nden �kb.s�nav@tbmm.gov.tr ma�l adres�ne gönderecekt�r. Öğren�m belges� (d�ploma) �le gerekl� belge 
sert�f�ka �brazında bulunmayan adayların başvuruları geçers�z sayılacaktır.
4. SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların �s�m l�stes� �le sınavın yapılacağı yer, gün ve 
http://www.tbmm.gov.tr �nternet adres�nden �lan ed�lecekt�r.
Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılab�lmek �ç�n en az yetm�ş puan almak şarttır.
Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı �le sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların g�r�ş sınavı puanı tesp�t ed�lecekt�r.
5. DİĞER HUSUSLAR
Adaylara tüm tebl�gat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr �nternet adres� üzer�nden yapılacak olup ayrıca yazılı tebl�gat yapılmayacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tesp�t ed�lenler hakkında �lg�l� Yönetmel�ğ�n 20’�nc� maddes� kapsamında �şlem tes�s ed�lecekt�r.
Yayımlandığı tar�hten sonra sınav �lanında herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılması hal�nde söz konusu değ�ş�kl�k http://www.tbmm.gov.tr �nternet adres�nde �lan ed�lecekt�r.

6- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

STATÜSÜ UNVANI HİZMET
SINIFI

GÖREV
İLİ

KADRO
SAYISI

ATANACAKLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
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KPSS YILI
PUAN
TÜRÜ
TABAN
PUANI

ÖĞRENİM DURUMU BELGE VEYA SERTİFİKA

657
s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)

Aşçı YHS

Ankara 27

E/K

KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Aşçı, dönerc�, kebapçı, pastacı veya p�dec� alanında; M
Eğ�t�m Bakanlığınca ver�len ustalık veya kalfalık belges
ya da Meslek� Yeterl�l�k Kurumunca yetk�lend�r�lm�ş
belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Meslek�
Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak. (Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n y�yecek �çecek h�zmetler� alanı mutfak dalı �le
yükseköğret�m kurumlarının aşçılık, gastronom�,
gastronom� ve mutfak sanatları bölümler�nden mezun
olanlarda belge veya sert�f�ka şartı aranmaz.)

İstanbul 3

Bahçıvan YHS İstanbul 3 E/K

KPSS
2018
P94 / P93
60

Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n tarım alanı
bahçe b�tk�ler�, süs
b�tk�ler�, peyzaj dalı veya
�k� yıllık eğ�t�m veren
yüksekokulların veya
önl�sans programlarının
bahçe tarımı, süs
b�tk�ler�, peyzaj
bölümünden mezun
olmak.

Bulaşıkçı YHS
Ankara 19

E/K

KPSS
2018
P94
60

L�se veya deng� okul
mezunu olmak.

İstanbul 5

Çayocakçı
ve garson YHS Ankara 46 E/K

KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Serv�s alanında; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca ver�len ustalık
veya kalfalık belges�ne ya da serv�s görevl�s� alanında;
Meslek� Yeterl�l�k Kurumunca yetk�lend�r�lm�ş
belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Meslek�
Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak. (Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n y�yecek �çecek h�zmetler� alanı serv�s dalı �le
yükseköğret�m kurumlarının �kram h�zmetler�
bölümler�nden mezun olanlarda belge veya sert�f�ka şa
aranmaz.)

Garson YHS

Ankara 71

E/K

KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Serv�s alanında; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca ver�len ustalık
veya kalfalık belges�ne ya da serv�s görevl�s� alanında;
Meslek� Yeterl�l�k Kurumunca yetk�lend�r�lm�ş
belgelend�rme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Meslek�
Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olmak. (Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n y�yecek �çecek h�zmetler� alanı serv�s dalı �le
yükseköğret�m kurumlarının �kram h�zmetler�
bölümler�nden mezun olanlarda belge veya sert�f�ka şa
aranmaz.)

İstanbul 9

H�zmetl� YHS
Ankara 67

E/K

KPSS
2018
P94
60

L�se veya deng� okul
mezunu olmak.

İstanbul 11

Berber
(Kuaför)

YHS Ankara 3 E/K KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Kadın kuaförü alanında; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca ver�le
ustalık veya kalfalık belges�ne ya da Meslek� Yeterl�l�k
Kurumunca yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme kuruluşların
düzenlenen MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olm
(Meslek� eğ�t�m veren l�seler�n güzell�k ve saç bakım
h�zmetler� kadın kuaförlüğü dalı �le yükseköğret�m
kurumlarının saç bakımı ve güzell�k h�zmetler�
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bölümler�nden mezun olanlarda belge veya sert�f�ka şa
aranmaz.)

Berber
(Kuaför) YHS Ankara 2 E/K

KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Erkek kuaförü alanında; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca ver�le
ustalık veya kalfalık belges�ne ya da Meslek� Yeterl�l�k
Kurumunca yetk�lend�r�lm�ş belgelend�rme kuruluşların
düzenlenen MYK Meslek� Yeterl�l�k Belges�ne sah�p olm
(Meslek� eğ�t�m veren l�seler�n güzell�k ve saç bakım
h�zmetler� erkek kuaförlüğü dalı �le yükseköğret�m
kurumlarının saç bakımı ve güzell�k h�zmetler�
bölümler�nden mezun olanlarda belge veya sert�f�ka şa
aranmaz.)

Terz� YHS Ankara 1 E/K

KPSS
2018/2019
P94 / P93
/ P3
60

En az l�se veya deng�
okul mezunu olmak.

Kadın terz�l�ğ� alanında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca ver�len
ustalık veya kalfalık belges�ne sah�p olmak. (Meslek�
eğ�t�m veren l�seler�n moda tasarım teknoloj�ler� alanı
kadın terz�l�ğ� dalından mezun olanlarda belge veya
sert�f�ka şartı aranmaz.)

Anaokulu
Öğretmen� EÖH Ankara 5 E/K

KPSS
2019
P10
60

En az dört yıllık l�sans
eğ�t�m� veren fakülteler�n
okul önces� öğretmenl�ğ�
veya anaokulu
öğretmenl�ğ� alanlarında
eğ�t�m veren
bölümler�nden mezun
olmak.

Bakıcı
Anne YHS Ankara 11 E/K

KPSS
2018
P94
60

Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n çocuk gel�ş�m�
ve eğ�t�m� alanında
eğ�t�m veren
bölümler�nden mezun
olmak.

Tekn�syen THS Ankara 10 E/K

KPSS
2018
P94
60

Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n elektr�k-
elektron�k teknoloj�s�
alanında eğ�t�m veren
bölümler�nden mezun
olmak.

Tekn�syen THS Ankara 5 E/K

KPSS
2018
P94
60

Meslek� eğ�t�m veren
l�seler�n tes�sat
teknoloj�s� alanında
eğ�t�m veren
bölümler�nden mezun
olmak.

İlanen duyurulur.


