T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanlığı’ndan
SözleĢmeli Zabıt Katipliği Sınavına ĠliĢkin Ek Duyuru
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 09/10/2017 tarihli, 2500
Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 400
kişi, Silivri Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 405 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı
için sınav izni verilmiştir. Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak
kazanan adayların klavye tercihlerini gösterir GÜNCEL liste ektedir.
Sınava katılacak adaylardan listede isimleri yazılı olanlar (Müracaatları Kabul
Edilenler) ve posta ile müracaat edenlerin listedeki aday numaralarını not etmeleri ve
sınav görevlilerine bildirerek sınav günü muhtemel karışıklıklara mahal vermemek
için tercihen sınav gününden 1 gün önce, şehir dışından gelecek olan adaylar ise sınav
gününde sınav giriş belgelerini İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden -3 (eksi üç)
Atrium Alanındaki danışma masalarından bizzat alabileceklerdir.
Listede isimlerinin yanında “BAġARILI” yazan adayların uygulama
sınavı ADAY NUMARASINA GÖRE sıralı listede;
* Silivri Adliyesine baĢvuru yapan 1 - 61 ADAY NO aralığında ve
Ġstanbul Adliyesine baĢvuru yapan 1 - 1920 ADAY NO aralığında olan tüm
adayların 08 Kasım 2017 ÇarĢamba günü saat 08:00'de,
* 1921 - 3840 ADAY NO aralığında olan tüm adayların 09 Kasım 2017
PerĢembe günü saat 08:00'de,
* 3841 - 5761 ADAY NO aralığında olan tüm adayların 10 Kasım 2017
Cuma günü saat 08:00'de,
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında
başlayacak olup; adaylar, aday numarasına göre sıralanan listedeki sıraya göre
uygulama sınavına alınacaklardır.
Sınava katılacak tüm adayların sınav öncesindeki katılım listelerini
incelemeleri ve ilgili sınav tarihinde 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. Adayların belirtilen gün ve saatte mazeretsiz

olarak sınav yerinde hazır bulunmamaları halinde ve Sınav Komisyonunca
uygun görülecek mazeret sunmadıkları takdirde sınava alınmayacaklardır.
Uygulama sınavı belirtilen günde ( 8-9-10 Kasım 2017 Tarihlerinde ) sabah
saat 08:00'da başlatılacak olup, uygulama sınavına katılacak adaylar sınav salonuna
(klavye türünü değiştiren 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, İstanbul Adliyesi için

ilan edilen 400

kadronun 3 katı kadar 1200 aday, Silivri Adliyesi için ilan edilen 5 kadronun 3 katı
kadar 15 kişinin sözlü sınava çağrılacağı, buna göre oluşturulan sıralamada son
sıradaki ile aynı sayıda doğru kelime yazan aday da sözlü sınava girebileceklerdir.
“Uygulama sınavı Bakanlığın ve İstanbul Adliyesinin resmi web sitesinden
ilan edilen (ekteki) yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için
komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen
bir metinden üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak şartını taşımayan (Bu
şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup,
vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime
yazamayan) adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)
Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp
yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan
kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam
bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan
kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması
halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.”
Uygulama sınavı sırasında verilen metindeki imlâ işaretlerine (büyük ve küçük
harf, virgül, nokta, kesme, inceltme, tırnak işaretleri gibi işaretlere) dikkat
edilmeyecektir.
Listenin yayınlandığı tarihten sonra

sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek

başvuru geldiği takdirde ( Komisyon Başkanlığımıza sehven gelmiş ve kayıt edilmiş
olduğu tespit edildiği ) Komisyon Başkanlığımızca 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. 07/11/2017

EKLER :
İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına Katılmaya
Hak Kazananlara İlişkin Güncel Liste
Silivri Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına Katılmaya
Hak Kazananlara İlişkin Güncel Liste
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