
T.C. 

ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatına 

Ceza Ġnfaz Kurumu Katibi, ġoför, Teknisyen, AĢçı ve Kaloriferci 

Alımı Sınav Ġlânı 

 

 

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatının personel ihtiyacı için 9,10, 11 ve 12’nci 

dereceli kadrolara EK-2 listede belirtilen yerler için 23 ceza infaz kurumu katibi, 23 Ģoför, 20 

teknisyen, 8 aĢçı ve 7 kaloriferci olmak üzere toplam 81 personel alımı yapılacaktır.  

2. BaĢvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, 

ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme 

Sınavından 70 ve daha yukarı puan almıĢ olma Ģartı aranacaktır.  

-AĢçı, kaloriferci ve teknisyen adayları için beĢ katı (teknisyenler için beĢ katı aday her branĢ 

için ayrı ayrı belirlenecektir.),  

-ġoför adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.  

-Ceza infaz kurumu katibi adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

Uygulamalı sınavda baĢarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla 

doğru kelime yazan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü 

sınava çağırılacaktır. 

3. Kadrolu Açıktan Atanabilmek Ġçin Gereken ġartlar; 

I. Genel ġartlar:  

a) Türk VatandaĢı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen 

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin 

güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı 

suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat 

karıĢtırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olmamak,  

c)Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak veya askerlik çağına 

gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak, 

   d) Güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanmak, 

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde 

bulunan Ģartları taĢıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teĢekküllü Devlet hastanelerinden alacakları 

sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, 

g) Yapılacak sınavın son baĢvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaĢını doldurmuĢ 

olmak; adayların merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; ise 

35 yaĢını bitirmemiĢ olmak (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan Ģartları taĢımak. 

 

II. Özel Ģartlar: 

A- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;   

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve 

dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim 

kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 

b) Yukarıda sayılanlar dıĢında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da 

bilgisayar dersini baĢarıyla tamamladığını belgelemek veya en son baĢvuru tarihi itibariyle Millî 

Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen 

daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da 



daktilografi dersini baĢarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar 

sertifikası istenmeyecektir.) 

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı 

metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu 

belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada 

yanlıĢsız en az doksan kelime yazmak, (Bu Ģartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak 

uygulama ile tespit edilecek olup, vuruĢ hesabı yapılmadan üç dakikada yanlıĢsız olarak en az doksan 

kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) 

Adayların uygulama sınavında yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit 

edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlıĢ yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki 

kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. 

Bu iĢlem yapılırken yanlıĢ yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde 

kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü Ģartını taĢımadığı kabul edilir. 

B- ġoför kadrosuna atanabilmek için;   

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

 C- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; 

 a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

b) Atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak. 

 D- AĢçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;   

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluĢların ilgili branĢta 

düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branĢta sertifika sahibi olmak,  

  gerekmektedir.  

4. BaĢvuru tarihi :  

BaĢvurular 06 Ağustos 2015 günü baĢlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona 

erecektir. 

5. BaĢvuru yeri ve Ģekli: 

Adaylar yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınava adalet komisyonu baĢkanlıklarından veya 

Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 baĢvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve 

sınav (KPSS-2014) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon baĢkanlığınca onaylı 

örneği ile birlikte en son baĢvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu baĢkanlığına veya 

mahalli Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvuracaklardır. 

BaĢvurulara iliĢkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi 

(APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlığına ivedi gönderilecektir. 

Usulüne uygun olarak baĢvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvuran ve APS 

masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların baĢvuruları kabul edilecektir. 

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu  

baĢkanlığının yapacağı sınava baĢvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona 

baĢvurulması durumunda baĢvurular geçersiz sayılacak, bu Ģekilde sınava girenler kazanmıĢ olsalar 

dahi yerleĢtirme iĢlemleri yapılmayacaktır. 

Adaylar farklı unvanlara (infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği dahil) iliĢkin aranan Ģartları 

taĢımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet 

komisyonu baĢkanlığına baĢvuru yapabileceklerdir. 

6. Sınav yeri: 

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlıklarıdır. 

7. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı: 

Sözlü sınava katılacak adaylar ile uygulama sınavına katılacak adaylar, sözlü sınavdan önce 24 

Ağustos 2015 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet BaĢsavcılığı internet sayfalarında 

yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen 

baĢvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

8. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:  

07 Eylül 2015 günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruĢ hesabı yapılmadan üç dakikada 

yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır.  



9. ġoförler için uygulama sınav tarihi: 10 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.  

10. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması: 

Ġlan edilen kadro sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren ve 24 Ağustos 2015 

tarihinde ilan edilen adayların, güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması formunu (EK-3) doldurarak 

(4 adet) en geç 10 Eylül 2015 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon 

baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

11. Sözlü sınav tarihi: 

Ceza infaz kurumu katipliği, teknisyen, Ģoför, aĢçı ve kaloriferci kadrolarına iliĢkin sözlü sınav 

12 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü 

sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.  

 12. Sınav Ģekli:  

Sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  

13. Sözlü sınav konuları: 

a) Ġlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), 

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), 

c) Genel kültür (20 puan), 

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), 

konularından oluĢmaktadır. 

Adayın sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması 

gerekecektir.  

ġoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç baĢında ve araç 

kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır. 

AĢçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aĢçılık iĢlerinden 

anlayan ehil bir kiĢinin görüĢüne baĢvurulabilir. 

14. Nihai BaĢarı Listesi: 

Nihai baĢarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik 

ortalamasına göre en yüksek puandan baĢlayarak düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu katipliği 

kadrosuna atanacaklara iliĢkin nihai baĢarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet 

meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en 

yüksek puan alan adaydan baĢlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben 

kendi aralarında en yüksek puandan baĢlayarak sıralanacaktır.  

15. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya 

atama onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine baĢlamayan ya da aranılan Ģartları 

taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atamaları iptal edilecektir. 

16. Ġlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre iĢlem 

yapılacaktır. 

17. Söz konusu kadrolar EK-2 listede belirtilen kurumların ihtiyaç durumu dikkate alınarak 

belirlendiğinden; bu kadrolara müracaat edeceklerin sınava baĢvuru tarihinden önceki 

mazeretleri kurum içi atamaya esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete 

uğramamaları açısından (eĢ, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

 

 

DUYURULUR 

 

            

 

         EK-1   : BaĢvuru formu 

         EK-2   : Sınav izni verilen komisyonlara ait liste 

         EK-3   : Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması formu 

 

 

 

 



                              BAġVURU FORMU                                                         (EK-1) 
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  10. EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL : ……………………………………………………………………….......... 

 

 

  11. MEZUNĠYET TARĠHĠ  :   ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY) 
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  17. HALEN ÇALIġTIĞI KURUMUN ADI             : ………………….………………………………..……………………………………………. 

   

  18. GÖREVĠ VE SĠCĠL NUMARASI                      : …….…………….………………………………..…………………………………………… 

  (17 ve 18 numaralı sorular halen çalıĢmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.) 
 

 

 

  19. DAHA ÖNCE ÇALIġTIĞI KURUM ADI  VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..………………. 

 

  20. AYRILIġ SEBEBĠ VE TARĠHĠ                                                          : ………………….………………………………………..………………. 
  (19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalıĢıp da görevinden ayrılanlar  tarafından doldurulacaktır.) 
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  21. ASKERLĠĞĠN YAPILIP        

         YAPILMADIĞI : 

………………………………………… 

 

YAPILDIYSA ġEKLĠ : 

 

………………………………… 

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBĠ : 

 

…………………………………...………………………………. 

 
  

  22. MECBURĠ HĠZMETĠN    

       BULUNUP BULUNMADIĞI : 
 

…………………………….…...……….. 
 

 

VARSA YÜKÜMLÜ 

BULUNULAN KURUM : 
 

………………………………… 
 

 

 

SEBEBĠ VE SÜRESĠ : 
 

 

………………………..……………………..………………..… 
 

 

  

  23. ADLĠ SĠCĠL KAYDININ  

  OLUP  OLMADIĞI : 
 

……………………………………..…… 

 

VARSA MAHKUMĠYETE 

KONU SUÇ : 
 

………..………………………… 

 

MAHKUMĠYET SONUCUNDA VERĠLEN CEZA : 

 
 

……………………………………………….…………………. 

 
 

  24. EġĠ ÇALIġIYORSA GÖREVĠ VE GÖREV YERĠ :………. ……………………………………………………………………..…………….. 

 

  25. ATANMAK ĠSTEDĠĞĠ GÖREV                              :……………………………………………………………………………………………..  

 

Formu Ġnceleyen Görevlinin:  

Adı Soyadı     :  

Görevi            : 
Tarih-imza      :  

 

ADAY SIRA  

NUMARASI: 

 
 

 

 
Bu Ek-1 baĢvuru  formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. 

Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazıĢma  adresimdeki 

değiĢikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi  

arz ederim. 

  

                                                           TARĠH         : ….../..…./20…  

                                                                 ADAYIN   ĠMZASI : 

 

AÇIKLAMALAR:  

1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. 
2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak baĢvuru görevlisine vereceklerdir.  

3. Bu form ve ekleri resmi iĢlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır. 

4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaĢılanların baĢvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal iĢlem baĢlatılacaktır.  
5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriĢ kartı verilmeyecektir. 

 

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ ise atamaları iptal edilir. Bu kiĢiler 

hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç 

duyurusunda bulunulur.  

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI                         

 2. ADI             : …..…………………….…………………           

 3. SOYADI     : …..………...………….…………………           

 4. BABA ADI : …..…………………….…………………    

      

             F O T O Ğ R A F 

 5.  ANNE ADI : …..……….………….…………………    
 

 6. DOĞUM TARİHİ : ….../..…./..…..….  (GG/AA/YYYY)   
 

 7. DOĞUM YERİ : ……………………………………  9. CİNSİYETİ E  K   

 8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…  

 

12. 

 

TEBLİGAT ADRESİ :…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ……… 
 

..…………….…………………………………………………………….………………………………………….…………………………… 

 

13. SEMT/İLÇE :………………………….……        
 

14.     İLİ                 :………..………………………    İL KODU       POSTA KODU            

15.     SABİT TEL. NO  : …...……..………………  GSM NO:………………….……………….         

16. E-POSTA ADRESİ :…………………………………………………………………………  
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SINAV KOMİSYONU   CEZA İNFAZ KURUMU 

KADROLAR 
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TEKNİSYEN AÇIKLAMA 

A
Ş

Ç
I 

K
A

L
O
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C
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1 ADANA ADANA AÇIK     3 
BİLGİSAYAR 1  

SIHHİ TESİSAT 1 
ELEKTRİK 1 

    

2 ALANYA ALANYA L TİPİ           1 

3 EREĞLİ (KONYA) EREĞLİ KAPALI 5 5 3 
BİLGİSAYAR 1 

SIHHİ TESİSAT 1 
ELEKTRİK 1 

  1 

4 GAZİANTEP GAZİANTEP E TİPİ 5 5 4 
BİLGİSAYAR 2  

SIHHİ TESİSAT 2 
1 2 

5 GEBZE GEBZE KADIN KAPALI         1   

6 İSKENDERUN İSKENDERUN T TİPİ 5 5 2 
BİLGİSAYAR 1  

SIHHİ TESİSAT 1 
2   

7 İSTANBUL ANADOLU ÜMRANİYE E TİPİ         1   

8 OLTU OLTU T TİPİ 3 3 3 
SIHHİ TESİSAT 1 

ELEKTRİK 1 
ZİRAAT 1 

1 1 

9 SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR KAPALI 3 3 2 
BİLGİSAYAR 1 

SIHHİ TESİSAT 1 
  1 

10 TARSUS TARSUS KAPALI         1   

11 TAVŞANLI TAVŞANLI T TİPİ 2 2 3 
BİLGİSAYAR 1 

ELEKTRİK 1 
SIHHİ TESİSAT 1 

1 1 

GENEL TOPLAM 23 23 20   8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU 
 

 

3-ÖĞRENĠM DURUMU  …………………………………………….……….......   TARĠHTEN-TARĠHE 

    (EN SON BĠTĠRDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKULUN ADI VE YERĠ)             ...... /......                                            
 

4-AĠLEYE DAĠR BĠLGĠLER  

 SOYADI-ADI 
DOĞUM YERĠ 

VE TARĠHĠ 
UYRUĞU YAġAYALARIN ADRESĠ 

Babasının      

Annesinin         

EĢinin         

KardeĢlerinin         

(18 YaĢından         

Büyük         

Olanlar)     
 

5-EN SON ÇALIġTIĞINIZ YER:………………….……………………………………………........................ 

ĠġĠN ÇEġĠDĠ TARĠHTEN-TARĠHE ĠġVERENĠN ADRESĠ AYRILIġ NEDENĠ 

    
 

6-HAKKINIZDA VERĠLMĠġ BULUNAN MAHKÛMĠYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN 

CEZA  DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.  

VAR:      YOK: 

 

 
Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.                                                   Tarih ve Ġmza  

  

                              
            

NÜFUS CÜZDAN SURETĠ 

T.C.KĠMLĠK NO :      KÖYÜ                        :    

SOYADI  :     CĠLT NO                    :     

ADI                            :       SIRA NO                :   

BABA ADI                   :        AĠLE SIRA NO               :     

ANA ADI                     :       VERĠLĠġ SEBEBĠ     :   

DOĞUM YERĠ               :       VERĠLĠġ TARĠHĠ      :     

DOĞUM TARĠHĠ            :       SERĠ NOSU                :    

MEDENĠ HALĠ               :     KAYITLI OLDUĞU 

NÜFUS ĠDARESĠ   

  

:    UYRUĞU                       :        

DĠNĠ                            :       ASKERLĠK HĠZMETĠ   

ĠLĠ                              :         a)BaĢlama Tarihi          :    

ĠLÇESĠ                       :        b)Terhis Tarihi          :   

MAHALLESĠ            :       CEZALAR                 : 

NÜFUS CÜZDANI SURETĠNĠ ONAYLAYANIN 

 

SOYADI     ADI   __GÖREVĠ      _ _ĠMZA        MÜHÜR         TARĠH 
 

* BU FORM DAKTĠLO VEYA BĠLGĠSAYAR ĠLE DOLDURULACAK, ANLAMSIZ KISALTMALAR 

YAPILMAYACAKTIR.  

* KardeĢ sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilir.  

* Formun birden fazla sayfaya taĢması durumunda sayfaların alt kısmı ilgili tarafından paraflanarak onaylanacaktır.  
 

ADI VE SOYADI :                       

FOTOĞRAF 

ĠKAMETGÂH (MERNĠS) 

ADRESĠ 
: 

HALEN OTURMA ADRESĠ : 


