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1344 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece

Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi
için 152 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 35 kişi olmak üzere toplam 187 Sözleşmeli
İcra Katibi alımı için sınav izni verilmiştir.
09 Temmuz 2018 Pazartesi günü yapılan Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama
Sınavı sonucunda; '' 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. ''
şeklinde belirtilen daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada
parçanın anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde yanlışları çıkarıldığında en az
doksan ve üzeri doğru kelime yazan adayların ( İlan edilen 187 kadronun 3 katı
kadar olan 561 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Oluşturulan sıralamada son sıradaki
ile aynı sayıda doğru kelime yazan aday veya adaylar da sözlü sınava girebilecektir. )
durumu BAġARILI olup, doğru yazılan kelime sayısına göre sözlü sınava girmeye
hak kazananları gösterir liste ektedir.
İstanbul Adliyesi Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına başvuru yapan tüm
adayların sözlü sınavı 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 08:00'de İstanbul Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında başlayacaktır.
Adaylar belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmamaları halinde
sözlü sınava ALINMAYACAKLARDIR.

Sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü
sınava devam edilecektir.
Sözlü Sınava katılacak olan adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus
cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi ile birlikte 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat
08:00'de İstanbul Adalet Sarayı

ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet

Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözlü sınava girmeye hak kazananları gösterir listede isimlerinin karşısında
BAġARILI yazılı olan her adayın aşağıda belirtilen evrakları tamamlamak üzere 1
Ağustos 2018

tarihine kadar İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
İl dışından evrak gönderecek adayların da evraklarını

APS aracılığı ile

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına
göndermeleri gerekmektedir.
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, uygulama sınavı başarı listesinde
adı geçen adayların adresine ayrıca sözlü sınav günü ve saati ile ilgili tebligat
yapılamayacaktır. Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili duyurular İstanbul Adliyesinin
www.istanbul.adalet.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 18/07/2018
EKĠ:
* Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınav Sonuçlarını ve Sözlü Sınava
Girmeye Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarih ve Saatlerini Gösterir Liste (tıklayınız)
ADAYLARDAN ĠSTENEN BELGELER
1) 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( Form bilgisayarla
doldurularak 2 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday
tarafından imzalanması gerekmektedir. Söz konusu forma resim yapıştırılmalı kesinlikle
zımba veya tel kullanılmamalıdır. Komisyon Başkanlığımızca onaylanacak olup herhangi
bir kişi veya kuruma onaylatılmayacaktır.) (tıklayınız)
2) 2 Adet Kimlik Fotokopisi ( A4 kağıdına ayrı ayrı olacak Ģekilde )

