
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kuruluna, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak giriş 
sınavı ile 3 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alınacaktır. Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu istanbul 
Grubunda istihdam edileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, işletme, iktisat veya iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği 
yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmak,

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 
Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP39 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

5) ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, 
Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

6) 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 101/01/1982 veya daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilir), 
7) Daha önce aynı sınava en fazla bir defa girmiş olmak. Giriş Sınavına, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava
başvuran KPSS puanı en yüksek 60 aday katılmaya hak kazanacaktır.

SINAV ŞEKLİ. YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara'da 
Müsteşarlık binasında gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Müsteşarlık internet 
sayfasında (http://www hazine.gov.tr) ve yerleşkesindeki panolarda 4 Ocak 2017 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar Yazılı Sınava,
Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Adaylık Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra 
belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır

SINAVI KAZANANLARIN İLANI

Giriş Sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Müsteşarlık internet sayfası ile yerleşkesindeki panolarda ilan 
edilecektir. Giriş Sınavını asil olarak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ. TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 21 Aralık 2016 tarihinden 30 Aralık 2016 günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) Müsteşarlık internet
sayfasında (http://www.hazine.gov.trl insan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf 
yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
Sınavla ilgili her türlü bilgi Müsteşarlık internet sayfasında "insan Kaynaklan" bölümünden ya da aşağıda yer alan adres ve 
telefon numaraları aracılığıyla Müsteşarlıktan temin edilebilir.
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