
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA DENETÇİ YARDIMCISI 

VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAKTIR 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Denetim Genel Müdürlüğünde 

çalıştırılmak üzere sınavla Denetçi Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı 

alınacaktır. 

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR 

a) En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; 

- Denetçi Yardımcılığı için: iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve 

idari bilimler fakülteleri ile bankacılık, finans, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, 

uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,  

- Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için: bilgisayar mühendisliği, 

elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme 

mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim ve bilişim sistemleri, 

programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak, 

b) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve 

üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak, 

c) İngilizce bilmek (son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Kamu 

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 veya Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL) Internet-Based Test (IBT)’den en az 96 puan almış olmak), 

d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (28.11.1984 ve daha 

sonra doğmuş olmak. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz), 

e) Sağlık durumu yönünden yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşulunda 

görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak (Bunu gösterir Sağlık Kurulu Raporu, 

mülakatta başarılı olan adaylardan işe giriş sırasında istenecektir), 

f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına denetim elemanı alımı için yapılan 

sınavlara daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak, 

g) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları 

taşımak. 

2- SINAVLAR 

a) Yazılı Meslek Sınavı; 

Koşulları taşıyan Denetçi Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı 

adayları KPSSP1 puanı en yüksek adaydan başlanarak ayrı ayrı sıralanacak ve her iki grup 

için ilk 100’er aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına 

girmeye hak kazanacaktır. 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d2d9bc14-0d3d-4827-bd30-181d1d188f46/Genel_Sartlar.pdf?MOD=AJPERES


 

Denetçi Yardımcılığı meslek sınavı; ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe-denetim, 

para-banka alanlarından 5 (Beş) oturumda, 

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı meslek sınavı ise; bilgi sistemleri ve 

bilişim teknolojileri alanından tek oturumda, 

olmak üzere Ankara’da klasik yöntemle yapılacaktır. 

b) Mülakat; 

Yazılı meslek sınav puanı 50.00 ve üzeri olmak şartıyla puanı en yüksek olan 

adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre; Denetçi Yardımcılığı için ilk 20, Bilişim 

Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 30 aday, son adaylarla aynı puanı alan adaylar 

da dahil Ankara’da mülakata tabi tutulacaktır. 

Mülakatta adaylar; bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade yeteneği; analitik 

düşünme ve muhakeme gücü; davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüven, ikna 

kabiliyeti ve inandırıcılık ile güncel sosyo-ekonomik konulara ilgi yönünden komisyon 

üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.  

Değerlendirmeye katılan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak 

mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı yetmişin altındaki adaylar başarısız sayılırlar. 

Mülakatta başarılı olan her aday için yüzlük sisteme uyarlanmış yazılı meslek sınavı puanı 

ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. 

c) Sınavlara İlişkin Duyurular 

Meslek sınavı ve mülakata katılmaya hak kazananlar ile sınavların yer, zaman ve 

sonuçları Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir. 

3- BAŞVURU 

- Başvuru Tarihleri ve Şekli 

Adaylar başvurularını 12 Kasım 2014 tarihinden 28 Kasım 2014 tarihi saat 17.30’a 

kadar Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfası üzerinden, 

istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. 

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler 

- Diploma 

- Yabancı Dil Belgesi (TOEFL veya E-YDS sonucu beyan edilmesi halinde) 

- Fotoğraf 

ÖNEMLİ NOT: 

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara 

yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta 

adreslerine veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt 

ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. 

http://www.tcmb.gov.tr/

