T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ġstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan
Sözleşmeli Mübaşirlik Sınavına Ġlişkin 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 18 kişi,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi için 20 kişi olmak üzere toplam 38 Sözleşmeli
Mübaşir alımı için sınav izni verilmiştir.
Verilen Sınav izni sonucunda;
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca
yapılacak olan Sözleşmeli Mübaşirlik sınavına müracaat eden adaylardan merkezi
sınavlardan lisans mezunları için 2016-KPSSP3, önlisans mezunları için 2016KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları
puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda Bakanlıkça
verilen İstanbul Adliyesi için (18) Sözleşmeli Mübaşirlik kadro sayısının 10 katı
sıralamasına giren ( 18 X 10 = 180 kişi ) ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi için
(20) Sözleşmeli Mübaşirlik kadro sayısının 10 katı sıralamasına giren ( 20 X 10 = 200
kişi ) yapılacak olan sözlü sınava katılmaya hak kazanan (listede isimlerinin yanında
KABUL yazan) adayları gösterir GÜNCEL liste ektedir.
Listede isimlerinin yanında KABUL yazan adayların sözlü mülakat sınavı
ADAY NUMARASINA GÖRE sıralı listede;
Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yapanlar Ġçin;
* Listede isimlerinin yanında KABUL yazan adayların 27 Kasım 2017
Pazartesi günü saat 08:00'de,
Ġstanbul Adliyesine başvuru yapanlar için;
* Listede isimlerinin yanında KABUL yazan adayların 28 Kasım 2017
Salı günü saat 08:00'de olmak üzere,

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında
başlayacak olup; adaylar, aday numarasına göre sıralanan listedeki sıraya göre sözlü
sınavına alınacaklardır.
Listede isminin yanında kabul ve sözlü sınav tarihi yazılı olan adayların ismi
karşısında belirtilen gün ve saatte belirtilen ADAY numarasına göre sözlü sınavına
alınacaklarından, tüm adayların sınav öncesinde ADAY numaralarını takip etmeleri
gerekmektedir.
Adayların belirtilen gün ve saatte mazeretsiz olarak sınav yerinde hazır
bulunmamaları

halinde ve

Sınav

Komisyonunca

uygun

görülecek

mazeret

sunmadıkları takdirde sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü
sınava devam edilecektir.
Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesindeki katılım listelerini
incelemeleri ve T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı, Pasaport veya sürücü
belgesi vs. ile birlikte sınav mahallinde (İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanlığı -2. (eksi iki) katta Konferans Salonunda) kesinlikle hazır bulunmaları
gerektiği,
Listenin yayınlandığı tarihten sonra sözlü sınavın yapılacağı tarihe kadar il
dışından ve o yer Komisyon Başkanlığı aracılığı ile süresi içinde gönderilen usulüne
uygun şekilde yapılmış başvuru evraklarının Komisyonumuza ulaşması halinde
Başvuru ve Aday Tespit Listelerinin yeniden düzenlenerek EK LĠSTENĠN
yayınlanacağı, sıralamaya girenlerin olması halinde diğer adayların hiç bir hak
iddiasında bulunamayacağı,
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, uygulama sınavı başarı listesinde adı
geçen adayların adresine ayrıca Sözlü Sınav günü ve saati ile ilgili tebligat
yapılamayacağı, bundan sonraki süreçte sınavla ilgili ( sözlü sınav sonuçları, nihai
başarı listeleri, vs.) duyurular İstanbul Adliyesinin www.istanbul.adalet.gov.tr resmi
internet sitesinde ilan edilecektir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyrulur. 20/11/2017

EKĠ:
*İstanbul Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik KPSS Puan Sıralaması Sonuçlarını
Gösterir Liste
*Başarılı Olup Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların Sözlü Sınav
Tarihlerini Gösterir Liste
*İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sözleşmeli Mübaşirlik KPSS Puan
Sıralaması Sonuçlarını Gösterir Liste
*Başarılı Olup Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların Sözlü Sınav
Tarihlerini Gösterir Liste
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