T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanlığı’ndan
Ġcra Kâtipliği Uygulama Sınavına ĠliĢkin Duyuru
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 30/12/2016 tarihli, mahal ve
sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli karolara açıktan
atama suretiyle 810 İcra Katibi Alımı ilanı gereğince; İstanbul Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi
için 127 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere İcra Katibi alımı için
sınav izni verilmiştir.
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Başkanlığımızca yapılacak olan İcra Katipliği sınavına müracaat eden adaylardan
merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için
2016-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış
oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda
Bakanlıkça;
İstanbul Adliyesi için verilen 127 İcra Katibi kadro sayısının 20 katı
sıralamasına giren ( 127 X 20 = 2540 kişi ),
Gaziosmanpaşa Adliyesi için verilen 5 İcra Katibi kadro sayısının 20 katı
sıralamasına giren ( 5 X 20 = 100 kişi ) ve yapılacak olan İcra Katipliği uygulama
sınavına katılmaya hak kazanıp başvuru sırasında klavye tercihlerini gösterir liste
ektedir. Klavye tercihini başvuru sırasında belirtmemiş olan ve aşağıdaki listede
klavye tercihi bulunmayan veya klavye türünde hata olduğunu düşünen adayların en
geç 2 Şubat 2017 Perşembe günü mesai bitiminden önce Komisyon Başkanlığımıza
(0212 375 75 75 Dahili: 51226 – 5 – 4) nolu telefonlardan ) bildirmeleri
gerekmektedir.
Adres: İstanbul Adalet Komisyonu Kalemi İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Meydanı Gürsel Mah. No:1 Şişli/İSTANBUL
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sınav ve Memur Alım Masası Zabıt Katibi Tel:(0212) 375-75-75 Dahili: 51226
Faks: (212) 375-70-14
e-posta : aziz.ersan@adalet.gov.tr
Elektronik Ağ: www.istanbul.adalet.gov.tr

İcra Katipliği uygulama sınavında kullanılacak olan klavye türleri; “F” ve "Q"
Klavyeler için A4 Tech KM720 model klavyelerdir. Adaylar kendileri ayrıca klavye
getirmeyecektir. Sınav salonunda bulunan yukarıda belirtilen klavyeler dışında
kesinlikle başka bir klavye ile sınav yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.
Sınava katılacak adaylardan listede isimleri yazılı olanlar ( Müracaatları Kabul
Edilenler ) ve posta ile müracaat edenlerin listedeki aday numaralarını not ederek sınav
günü muhtemel karışıklıklara mahal vermemek için sınav gününden önceki günlerde
(sınav sabahı da dahil olmak üzer ) sınav giriĢ belgelerini bizzat alabileceklerdir.
*** ( Elden Ģahsi olarak Ġstanbul Adliyesi’ne gelip baĢvuran adaylara;
baĢvuru yaptığı sırasında sınav giriĢ belgesi verildiğinden bu durumda olan
adaylar sınav giriĢ belgesi almak için gelmelerine gerek yoktur. )
Sınava katılacak tüm adayların sınav öncesindeki katılım listelerini
incelemeleri ve ilgili sınav tarihi olan 4 ġubat 2017 günü saat 08:00’den itibaren
gerekli yoklamanın yapılması için sınav giriş belgesi ile T.C. Kimlik Numarası yazılı
nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte (İstanbul Adalet Sarayı -3' deki alanda )
aday tespit listesinde isimleri okunduğu sırada hazır bulunmaları zorunludur.
Uygulama sınavı belirtilen günde ( 4 ġubat 2017 Cumartesi Günü ) sabah
saat 09:00'da Ġstanbul Adalet Sarayı’nda baĢlatılacak olup, uygulama sınavına
katılacak adaylar sınav salonuna (klavye türünü değiştirmek isteyen ve belirtmemiş
olan adayların da klavye türlerini bildirdikten sonra belirlenecek olan yeni bir listeye
göre) belirtilen aday tespit listesine göre sıralı olarak gruplar halinde alınacaklardır.
Uygulama Sınavında BAŞARILI olan adaylardan doğru olarak kabul edilen
kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak;
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İstanbul Adliyesi için ilan edilen 127 kadronun 3 katı = 381 adayın,
Gaziosmanpaşa Adliyesi için ilan edilen 5 kadronun 3 katı = 15 adayın sözlü
sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son sıradaki ile aynı sayıda doğru
kelime yazan aday da sözlü sınava girebileceklerdir.
*** Listenin yayınlandığı tarihten sonra

(BaĢvuru formunda klavye

türünü belirtmemiĢ olan veya hatalı olduğunu düĢünen adayların klavye türünü
düzeltme iĢlemi yapıldıktan sonra veya Komisyon BaĢkanlığımıza sehven gelmiĢ
ve kayıt edilmiĢ olduğu tespit edildiği taktirde ) sıralamayı etkileyecek ve
değiĢtirecek baĢvuru geldiği taktirde Komisyon BaĢkanlığımızca güncel liste
yayınlanacaktır.
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, aday tespit listesinde adı geçen
adayların adresine ayrıca Uygulama Sınavı gün ve saati ile ilgili tebligat
yapılamayacağı, Sınav giriş belgelerinin adreslerine gönderilmeyeceği, bundan sonraki
süreçte sınavla ilgili (nihai başarı listeleri, sonuçlar sözlü mülakat tarih, yer vs.)
duyurular İstanbul Adliyesi’nin http://www.istanbul.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde
ilan edilecektir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 27/01/2017
EKLER :
-İcra Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara ait listeler - İstanbul Adliyesi
-İcra Katipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazananlara ait listeler - Gaziosmanpaşa Adliyesi

-İcra Katipliği Uygulama Sınavı Metinleri (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2017/ocak/metin.htm)
- Başvurusu reddedilenlere ait liste
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