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29 Kasım 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30610

YÖNETMELİK

Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS,

MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI
HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel

Müdürlüğünce 22/1/1990 tar�hl� ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tab� sözleşmel� mühend�s, m�mar,
tekn�ker, sürveyan, hareket memuru poz�syonlarına açıktan �lk defa atanacaklarda aranacak şartları, yapılacak g�r�ş
sınavlarının şekl�, uygulanması �le Sınav Kom�syonuna �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Kamu Görevler�ne İlk Defa Atanacaklar İç�n Yapılacak Sınavlar Hakkında

Genel Yönetmel�k hükümler� dışında Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel Müdürlüğüne 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tab� sözleşmel� mühend�s, m�mar, tekn�ker, sürveyan, hareket memuru
poz�syonlarına açıktan �lk defa atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 8 �nc� maddes� �le 8/6/1984

tar�hl� ve 233 sayılı Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçeves�nde çıkarılan yılı
Genel Yatırım ve F�nansman Kararnames�n�n �lg�l� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,
c) G�r�ş Sınavı: Adaylar �ç�n yapılacak yazılı ve sözlü/uygulamalı bölümlerden oluşan sınavı,
ç) KPSS: Kamu Görevler�ne İlk Defa Atanacaklar İç�n Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmel�k

uyarınca yapılacak sınavı,
d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�n�,
e) Sınav Kom�syonu: G�r�ş sınavı �şlemler�n� her türlü şüphe ve tereddütten uzak b�r şek�lde, g�zl�l�k esasına

uygun olarak yürütmek ve değerlend�rmekten sorumlu kom�syonu,
f) TCDD: Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel Müdürlüğünü,
g) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı D�l Sev�ye Tesp�t sınavını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
G�r�ş Sınavına İl�şk�n Esaslar

Sınav kom�syonunun oluşumu
MADDE 5 – (1) Sınav �şlemler�n� yürütmek üzere beş k�ş�den oluşacak sınav kom�syonu teşk�l ed�l�r. Sınav

kom�syonu, Genel Müdür veya görevlend�receğ� Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Genel Müdür tarafından
bel�rlenecek �nsan kaynakları tems�lc�s� veya tems�lc�ler� �le d�ğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından
dört yedek üye tesp�t ed�l�r ve asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle Sınav Kom�syonuna katılamamaları hal�nde yedek
üyeler tesp�t sırasına göre Sınav Kom�syonuna katılır.

(2) Sınav Kom�syonunun başkan ve üyeler�; aşağıdak� durumlarda sınav kom�syonunda görev alamazlar:
a) Aralarında evl�l�k bağı kalksa b�le eş�n�n katıldığı sınavda,
b) Kend�s� veya eş�n�n altsoy veya üstsoyunun katıldığı sınavda,
c) Kend�s� veya eş� �le arasında evlatlık bağı bulunanın katıldığı sınavda,
ç) Üçüncü derece de dâh�l olmak üzere kan veya kend�s�n� oluşturan evl�l�k bağı kalksa dah� kayın hısımlığı

bulunanların katıldığı sınavda,
d) N�şanlısının katıldığı sınavda,
e) Kend�s� veya eş�n�n vek�l�, vas�s�, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ett�kler�n�n katıldıkları

sınavda.
Sınav kom�syonunun görevler�
MADDE 6 – (1) Sınav Kom�syonu, g�r�ş sınavı �lanında yer alacak hususların tesp�t ed�lmes�, sınavın

yapılması, �t�razların �ncelenerek sonuçlandırılması ve sınavla �lg�l� d�ğer �şlemler�n yürütülmes�yle görevl� ve
yetk�l�d�r.

(2) Sınav Kom�syonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır. Oylama sırasında çek�mser oy
kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeler�yle b�rl�kte bel�rtmek zorundadır.

(3) Sınav Kom�syonunun sekretarya h�zmetler� İnsan Kaynakları Da�res� Başkanlığınca yürütülür.
G�r�ş sınavı
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MADDE 7 – (1) G�r�ş sınavı, boş poz�syon ve �ht�yaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen
zamanlarda Sınav Kom�syonu tarafından yapılır. G�r�ş sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur.

(2) Sınav Kom�syonu yazılı sınavı; ÖSYM, ün�vers�teler �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı veya bu konuda
uzmanlaşmış d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırır. Sınava �l�şk�n hususlar, Genel Müdürlük �le sınavın
yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle bel�rlen�r.

G�r�ş sınavı duyurusu
MADDE 8 – (1) G�r�ş sınavına katılma şartları, sınavın şekl�, sınav tar�h� ve yer�, asgar� KPSS puanı, başvuru

yer� ve tar�h�, başvuru şekl�, başvuruda �stenecek belgeler, �nternet üzer�nden başvuru adres�, sınav konuları, atama
yapılması planlanan poz�syon sayısı ve gerekl� görülen d�ğer hususlar yazılı sınav tar�h�nden en az otuz gün önce
Resmî Gazete ve Genel Müdürlük �le Devlet Personel Başkanlığının �nternet sayfasında �lan ed�lmek suret�yle
duyurulur.

G�r�ş sınavı başvuru şartları
MADDE 9 – (1) G�r�ş sınavına katılmak �steyenler�n son başvuru tar�h� �t�barıyla aşağıdak� şartları taşımaları

gerek�r:
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len genel şartları taşımak.
b) Yüksekokulların, fakülteler�n veya denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulunca onaylanmış yurt �ç� veya yurt

dışındak� yükseköğret�m kurumlarının Genel Müdürlüğün �ht�yacına göre g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�len
bölümler�nden mezun olmak.

c) Son başvuru tar�h� �t�barıyla �landa bel�rt�len geçerl�l�k süres� dolmamış 70 puandan az olmamak üzere, g�r�ş
sınavı �lanında bel�rt�lm�ş olan asgar� KPSS puanı almış olmak.

ç) İlanda bel�rt�ld�ğ� takd�rde çalışma süres�, sert�f�ka, l�sans ve benzer� şartları taşımak.
d) İlanda bel�rt�ld�ğ� takd�rde, �landa bel�rt�lm�ş olan asgar� YDS puanını veya ÖSYM tarafından hazırlanan

YDS eşdeğerl�k tablosuna göre geçerl� b�r sınav puanı almış olmak.
G�r�ş sınavı başvuru �şlemler�
MADDE 10 – (1) G�r�ş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla �landa bel�rt�len adrese ya da �landa

bel�rt�ld�ğ� takd�rde �nternet üzer�nden yapılab�l�r.
(2) G�r�ş sınavına katılmak �steyen adaylar, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Da�res� Başkanlığından veya

Genel Müdürlük �nternet adres�nden tem�n edecekler� başvuru formuna aşağıdak� belgeler� eklerler:
a) D�ploma veya mezun�yet belges�n�n aslı veya onaylı örneğ� (eğ�t�m�n� yurt dışında tamamlamış olanlar �ç�n

d�ploma denkl�k belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�).
b) KPSS sonuç belges�n�n b�lg�sayar çıktısı.
c) Özgeçm�ş.
ç) 3 adet ves�kalık fotoğraf.
d) T.C. k�ml�k numarası beyanı.
e) Görev�n� yapmasına engel olab�lecek akl� veya bedensel engel� olmadığına da�r yazılı beyan.
f) Erkek adayların askerl�kle �l�ş�ğ� olmadığına da�r yazılı beyanı.
g) İlanda bel�rt�lm�şse yabancı d�l b�lg�s� sev�yes�n� gösteren belge.
ğ) İlanda �sten�len d�ğer belgeler.
(3) İnternet üzer�nden başvuruların kabul ed�lmes� durumu har�c�nde, �k�nc� fıkrada sayılan belgeler�n son

başvuru tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar Genel Müdürlüğe tesl�m ed�lmes� şarttır. Bu belgeler, aslı �braz ed�lmek kaydıyla
Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Da�res� Başkanlığınca onaylanab�l�r.

(4) Posta �le yapılan başvurularda, �k�nc� fıkradak� belgeler�n g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�len son başvuru
tar�h�ne kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerek�r. Postadak� gec�kmeler ve son başvuru tar�h� mesa� b�t�m�nden
sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular d�kkate alınmaz.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları Da�res� Başkanlığınca, sınav �ç�n öngörülen süre �çer�s�nde yapılan

başvurular �ncelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tesp�t ed�l�r. İsten�len şartlardan herhang� b�r�n�
taşımadığı tesp�t ed�len başvurular değerlend�rmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, �landa bel�rt�len KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan
başlamak ve atama yapılması planlanan poz�syon sayısının on katını geçmemek üzere b�r sıralamaya tab� tutulur.
KPSS puan türü �t�barıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sah�p adaylar da g�r�ş sınavına çağrılır. Sıralamaya
g�ren adayların ad ve soyadları �le sınav yerler� g�r�ş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük �nternet s�tes�nde
�lan ed�lmek suret�yle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektron�k ortamda
b�ld�r�l�r.

(3) Başvuru şartlarını ha�z olmayanlar �le sıralamaya g�remeyen adayların kend�ler�ne �l�şk�n başvuru �le �lg�l�
belgeler�, g�r�ş sınavına katılab�lecekler�n �s�m l�stes�n�n �lanından �t�baren otuz gün �çer�s�nde şahsen �stemeler�
hal�nde kend�ler�ne tesl�m ed�l�r.

Yazılı sınav ve konuları
MADDE 12 – (1) G�r�ş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı g�r�ş sınavı duyurusunda bel�rt�len meslek�

alan b�lg�s�nden hazırlanır.
(2) Sınav sorularının hang� konulardan oluşacağı hususu sınav �lanında duyurulur.
(3) Yazılı sınavın değerlend�r�lmes� yüz tam puan üzer�nden yapılır. Sınavda başarılı sayılab�lmek �ç�n en az

yetm�ş puan almak gerek�r.
Sözlü/uygulamalı sınava çağrı
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MADDE 13 – (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzer�nden en az yetm�ş puan alan adaylardan; yazılı sınavda
en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan poz�syon sayısının üç katı kadar adayın �s�mler� (son
sıradak� adayla eş�t puan alanlar dah�l), sözlü/uygulamalı sınav tar�h� ve yer� de bel�rt�lerek Genel Müdürlüğün �nternet
s�tes�nde �lan ed�l�r. Ayrıca sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tar�h ve yer� yazılı ve/veya
elektron�k ortamda b�ld�r�l�r.

(2) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı yazılı sınava çağrılan aday sayısının %40’ından fazla
olamaz.

Sözlü/uygulamalı sınav
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavda adaylar;
a) G�r�ş sınavı �lanında bel�rt�len konular ve meslek� alan b�lg�s� �le b�rl�kte Genel Müdürlüğün faal�yet

alanıyla �lg�l� konular,
b) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade yeteneğ� ve muhakeme gücü,
c) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzey�,
d) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığı,
esas alınarak (a) bend� �ç�n ell�, (b) �le (d) bentler�n�n tamamı �ç�n ell� olmak üzere toplam yüz puan üzer�nden

değerlend�r�l�r. Sınav Kom�syonunun her b�r üyes� tarafından ver�len puanlar ayrı ayrı tutanağa geç�l�r ve üyeler�n yüz
tam puan üzer�nden verd�kler� notların ar�tmet�k ortalaması alınarak personel�n sözlü sınav puanı tesp�t ed�l�r. Sözlü
sınavda yüz üzer�nden en az yetm�ş puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Uygulamalı sınav, �landa bel�rt�len usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.
G�r�ş sınavı sonuçlarının �lanı ve sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 15 – (1) G�r�ş sınavını başarmış sayılmak �ç�n yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her b�r�nden en

az 70 puan alınması zorunludur. Adayların n�ha� başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının
ar�tmet�k ortalaması alınarak bulunur. Bu ar�tmet�k ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur. Sınav kom�syonu,
adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, �lan ed�len kadro sayısı kadar adayı asıl,
bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak bel�rler ve bu durumu b�r tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek
aday sayısının küsuratlı olması hal�nde b�r üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek l�steler�nde sıralama yapılırken,
adayların g�r�ş sınavı puanının eş�t olması hal�nde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eş�t olması
durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncel�k tanınır. Sınav Kom�syonunun bel�rled�ğ� n�ha� başarı l�stes� İnsan
Kaynakları Da�res� Başkanlığına gönder�l�r.

(2) Başarı l�stes� Genel Müdürlüğün �lan panosunda ve �nternet sayfasında �lan ed�l�r. Ayrıca, başarılı olan
adaylara sonuç yazılı olarak tebl�ğ ed�l�r ve atamaya esas belgeler� tesl�m etmeler� �sten�r.

(3) Sınav sonuçlarının �lan ed�lmes�nden �t�baren yed� gün �ç�nde yazılı olarak Sınav Kom�syonuna �t�raz
ed�leb�l�r. İt�razlar, Sınav Kom�syonunca �t�raz süres�n�n b�t�m�nden �t�baren yed� �ş günü �ç�nde ve sözlü/uygulamalı
sınav tar�h�nden önce �ncelenerek karara bağlanır. İt�raz sonucu, adaya yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(4) Sınav Kom�syonu tarafından n�ha� başarı l�stes�, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü tak�ben yed�
�ş günü �çer�s�nde açıklanır.

(5) G�r�ş sınavında yetm�ş ve üzer�nde puan almış olmak, sıralamaya g�remeyen adaylar �ç�n müktesep hak
teşk�l etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı �lan ed�len poz�syon sayısından daha az �se sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul ed�l�r. Yedek l�stede yer almak, adaylar �ç�n daha sonrak� sınavlar �ç�n kazanılmış hak veya herhang�
b�r öncel�k hakkı teşk�l etmez.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

belge verd�ğ� tesp�t ed�lenler�n sınav sonuçları geçers�z sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dah�
�ptal ed�l�r. Bunlar h�çb�r hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verd�ğ� tesp�t ed�lenler hakkında Cumhur�yet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgeler�n�n saklanması
MADDE 17 – (1) Ataması yapılanların sınavla �lg�l� belgeler�, �lg�l�ler�n özlük dosyalarında; başarısız olanlar

�le başarılı olduğu halde herhang� b�r nedenle atanamayanların sınav belgeler� �se b�r yıl süreyle İnsan Kaynakları
Da�res� Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmel� Personel Poz�syonuna Atama ve B�ld�r�m

Atamadan önce �stenecek belgeler
MADDE 18 – (1) G�r�ş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) Erkek adayların askerl�kle �l�ş�ğ� olmadığına da�r belge,
b) Altı adet ves�kalık fotoğraf,
c) Adl� s�c�l kaydı,
ç) İlanda bel�rt�len ayrıntıların yer aldığı görev�n� yapmasına engel olab�lecek akl� veya bedensel engel�

olmadığına da�r tam teşekküllü kamu sağlık h�zmet� sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.
(2) Bu belgeler� tesl�m etmeyenler�n atamaları yapılmaz.
Sözleşmel� personel poz�syonuna atanma
MADDE 19 – (1) Sınav sonucunda, �lan ed�len atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın, güvenl�k

soruşturması ve/veya arş�v araştırması olumlu olması hal�nde atamaları yapılır.
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(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçers�z
sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dah� �ptal ed�l�r.

(3) Atama �şlem� yapılmadan önce feragat edenler�n atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanlardan belge �le �spatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün �çer�s�nde göreve

başlamayanların atanmaları �ptal ed�l�r. Bunların belge �le �spatı mümkün zorlayıcı sebepler neden�yle göreve
başlamama hal� �k� ayı aştığı takd�rde atama �şlem� atamaya yetk�l� makamlarca �ptal ed�l�r.

(5) Atamaya esas belgeler�n� süres� �çer�s�nde tesl�m etmeyenler, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlar
�le ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeş�tl� nedenlerle görev�nden ayrılanların yer�ne, sınavı kazananlara
�l�şk�n l�sten�n �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde başarı sırasına göre yedek l�stede yer alan adaylar arasından
atama yapılab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü

alınmak kaydıyla 657 sayılı Kanun �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� Genel

Müdürü yürütür.

 
 


