
T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA  

SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANI ALINACAKTIR  

 

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında arşiv hizmetlerinde aşağıda belirtilen 

pozisyonlarda çalışmak üzere mülakatla sözleşmeli arşiv uzmanı alınacaktır.  

 
I. BAŞVURU ŞARTLARI   

(1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4.,5.,6. ve 7. 

bendinde belirtilen genel şartları haiz olmak; 

  

(2)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak; 

 

(3)Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.  

 

(4)Kategoriler itibariyle aranan ilave şartlar aşağıda belirtilmiştir:  

 

 

Unvanı  Başvuru 

Kodu  

Adedi KPSS 

puan 

türü 

ve 

asgari 

puanı  

Üniversite/ 

Bölüm  

Başvuruda 

ibraz edilecek 

belgeler  

Sözleşmeli 

Arşiv 

Uzmanı  

SAU01 5 - 2014 
KPSS 
(B) 
grubu 
P3 
puan 
türünd
en en 
az 60 
puan   
 

- Üniversitelerin 

4 yıllık eğitim 

veren 

Kütüphanecilik, 

Arşivcilik, Bilgi 

ve Belge 

Yönetimi, 

Dokümantasyon 

ve Enformasyon 

bölümlerinden 

mezun olmak.  

 

- T.C. kimlik 

numarası, 

- Mevcut 

görünümü 

yansıtan 

vesikalık 

fotoğraf, 

- 2014 KPSS (B) 

grubu sonuç 

puanının 

beyanı, 

- Lisans 

diploması  

Sözleşmeli 

Arşiv 

Uzmanı 

SAU02 4  - 2014 
KPSS 
(B) 
grubu 
P3 
puan 
türün-

- Üniversitelerin 

4 yıllık eğitim 

veren Tarih ve 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümlerinden 

- T.C. kimlik 

numarası, 

- Mevcut 

görünümü 

yansıtan 



den en 
az 60 
puan   

 

mezun olmak ve 

öğrenimleri 

sırasında 

Osmanlıca dersi 

almış olmak   

- 2011-2016 

yıllarında 

düzenlenen 

Kamu Personel 

Yabancı Dil 

Seviye Tespit 

Sınavı/ Yabancı 

Dil Seviye Tespit 

Sınavı’nda 

İngilizce veya 

Fransızca 

dillerinde 

(YDS/e-YDS) en 

az (C) 

seviyesinde 

alınmış belgeye 

sahip olmak.  

vesikalık 

fotoğraf, 

- 2014 KPSS  (B) 

grubu sonuç 

puanının 

beyanı, 

-Lisans 

diploması,  

- Transkript (not 

dökümü),  

- İngilizce veya 

Fransızca 

dillerinde 

alınmış geçerli 

KPDS/ YDS/e-

YDS belgesi 

 
 

II. BAŞVURULARIN YAPILMASI 

 

(1)Başvurular, 22 Şubat-4 Mart 2016 tarihleri arasında Bakanlığın 

https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve 

adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır.  

 

(2) Yukarıda belirtilen KPSS puanına sahip adaylar kategoriler itibariyle iki ayrı liste 

halinde sıralanacak ve mülakata, en yüksek KPSS puanını haiz SAU01 grubundan 50 

ve SAU02 grubundan 40 aday davet edilecektir.  Kategoriler itibariyle mülakata 

katılmaya hak kazanan son aday ile aynı KPSS puanına sahip diğer adaylar da mülakata 

davet edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazananları listesi, Bakanlığın 

http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. 

 

III. MÜLAKAT SINAVI VE DEĞERLENDİRME  

 

(1) Sınav, mülakat sınavı olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mülakat 

sınavı, 21-22 Mart 2016 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınavda adayların, SAU01 

http://www.mfa.gov.tr/


pozisyonu için alan bilgisi ve SAU02 için alan bilgisinin yanısıra Osmanlıca ve yabancı 

dil yeterlikleri ölçülecektir.  

 

(2) Mülakat ortalaması 100 tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan olan adaylar sınavda 

başarılı sayılacaktır. Mülakat sınavı ortalaması en yüksek olan adaydan başlayarak, 

kontenjan sayısı itibariyle asil ve gerek görülmesi halinde yedek adaylar 

belirlenecektir.  Başarılı olan adaylar, asil ve yedek listeler halinde Bakanlık internet 

sitesinde ilan edilecektir. 

 

(3)Mülakat sonucunda başarılı bulunan adayların, güvenlik soruşturmalarının olumlu 

olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri 

kaydıyla “sözleşmeli arşiv uzmanı” pozisyonlarına atamaları yapılabilecektir.  

 

(4)Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza 

Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır.   

 

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür: 

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) 

Balgat/Ankara 

 

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr 
Tel: (312) 2921000 

 

 

 
 

 

 


