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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 02/03/2022 tarih ve
E-18514707-902.01-1700/29597 sayılı yazısında yer alan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin
esaslar uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında Ardahan T Tipi
Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 17 (onyedi) adet infaz ve koruma
memuru unvanı için sınav izni verildiği bildirilmiştir.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Sınav başvuruları 01/03/2022-17/03/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr
adresi üzerinden online olarak yapılmış olup, yapılan başvuruların Komisyonlara tanımlanan e-Devlet
Sınav Karşılama rolü üzerinden evrakların çıkartılarak aday giriş ekranına sıra alınmak suretiyle
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda girişlerinin yapıldığı, ancak başvuru şartlarına haiz olmayan
adayların tespit edilmesi nedeniyle söz konusu başvurularının reddine yönelik karar alınması gerektiği
anlaşılmıştır.
KARAR; Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-Genel esaslar kısmı (A) 6 .maddesinde yer alan" Başvurularda lisans mezunları için
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı
Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan
almış olma şartı aranacaktır." şeklindeki hüküm uyarınca,
Komisyonumuz infaz ve koruma memurluğu için başvuruda bulunan; Faruk Sari,
Muzaffer Sonay Koç, Doğancan Topaloğlu, Tolga Şimşek, Sercan Karabacak, Cavit Yılmaz, Hüseyin
Can Özad, Emre Can Atasoy, Alper Özyurt, Ali Yaşar Tuncer, İbrahim Atar, Hasan Korkmaz, Enes
Aşçı, Evsal Ertuğrul, Fatih Sinan Cihangir, Aykut Özdemir, Emrecan Yılmaz, Uğur Aydın, Nehir
Hikmet Polat, Arif Ağtürk, Can Güzel, Serkan Geyikli, Enes Keskin, Doğukan Karaçayır, Onur
Aydın, Mert Fidan Alan, Ali Baykuş, Musa Coşgunaras, Ömer Faruk Yalbuz, Kürşad Hamdullah Tanı
ve Alper Ercan isimli adayların KPSS puanlarının 70 puanın altında olduğu tespit edildiğinden söz
konusu hüküm gereğince başvurularının REDDİNE,
2-Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve
E-18514707-902.01-2640/40729 sayılı yazısı ile belirtilen başvuru tarihlerinde e-Devlet üzerinden
sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, hizmetli ve işaret dili
tercüman alım ilanında birden fazla unvana başvurusu bulunan adaylara ilişkin liste gönderilmiş olup,
III-Başvuru Şekli ve Tarihi başlıklı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Adaylar
EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan
sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet
komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu
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kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır."
şeklindeki hüküm dikkate alınarak söz konusu mükerrer başvurular incelenmiş olup,
Komisyonumuz infaz ve koruma memurluğu sınavına başvuran Uğur Yıldız, Emrah
Ülgen, Akif Özer, Yiğit Yusuf Erçelik, Murat Paçal, Muhammet Sinar ve Berke Gökce isimli
adayların birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptıkları tespit edildiğinden başvurularının
REDDİNE,
3-Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve
E-18514707-902.01-2640/40729 sayılı yazısı ekinde gönderilen 5.455 sözleşmeli pozisyon için alım
ilanı 1. Genel Şartlar başlıklı g maddesi uyarınca yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17/03/2022
itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının
birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve
sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) hükmü yer aldığından;
Komisyonumuz infaz ve koruma memurluğu sınavına başvuran Hamza Gülen isimli
adayın 07/02/1987 doğumlu olduğu, 01/01/2020 tarihi itibariyle 32 yaşını doldurduğu anlaşıldığından
yaş şartını taşımadığı tespit edildiğinden başvurusunun REDDİNE,
Gerekli işlem ve tebligatın buna göre yapılmasına,
Kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere
31/03/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan 179244
✍e-imzalıdır.

Üye 137288
✍e-imzalıdır.

Üye 190239
✍e-imzalıdır.

Z.Katibi 134689
✍e-imzalıdır.

✍fiziki olarak gönderilmeyecektir!
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