
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

 

23-24 Ocak 2021 tarihlerinde yazılı kısmı, 24 Mayıs 2021 tarihinde sözlü kısmı 

gerçekleştirilen Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında (Dış Ticaret Grubu) başarılı 

olarak Ticaret Müfettiş Yardımcısı olmaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre aşağıdaki 

listede yer almaktadır.  

SIRA NO ADI  SOYADI BAŞARI DURUMU 

1 Burak İRMAK Asil 

2 Mehmet  ŞİRİN Asil 

3 Cihan  ÜNAL Asil 

4 Hilal SAYGIN Asil 

5 Aslı ERTUĞRUL Asil 

6 Ebru GÖK KÜÇÜK Yedek 

7 Mine  MEMİŞ Yedek 

8 Gökay ÇETİN Yedek 

 

Giriş Sınavını “Asil” olarak kazanan adayların 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü mesai saati 

bitimine kadar aşağıda yer alan belgeleri ve beyanları Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı (Eskişehir Yolu Yerleşkesi-Dumlupınar Bulvarı No:151 Çankaya/ 

ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da 

kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday 

atanma hakkını kaybeder.  

Giriş Sınavında “Yedek” olarak başarılı olan adayların, Ticaret Müfettiş Yardımcısı olmaya 

hak kazanmaları halinde kendilerine ayrıca tebligat yapılacak olup yedek listelerde yer alan 

adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının aslı ve fotokopisi (önlü-arkalı), 

2. Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi/geçici 

mezuniyet belgesi,  

3. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi, 

4. KPSS sonuç belgesi, 

5. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk 

şartlarında seyahat etmeye elverişli olduğuna ve müfettişlik görevini yapmasına engel 

olabilecek hastalığı veya özrü bulunmadığına dair beyan, 

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,  

7. E-devlet üzerinden alınacak güncel adli sicil kayıt belgesi, 

8. Halen bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanların, 

çalıştıkları kamu kurumu, adresi, görev unvanı ve sicil numarasını belirten yazı, 

9. Mal bildirim beyannamesi (Kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir), 

10. Kamu görevlileri etik sözleşmesi. 

 

İlanen tebliğ olunur. 03.08.2021 

 

https://personel.ticaret.gov.tr/data/60c241bf13b876b2442e5695/MAL%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0M%20BEYANNAMES%C4%B0.doc
https://personel.ticaret.gov.tr/data/60c241bf13b876b2442e5695/KAMU%20G%C3%96REVL%C4%B0LER%C4%B0%20ET%C4%B0K%20S%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0.doc

