YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANI
§ Ba kanlı ımızda çalı tırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 13 koruma ve güvenlik
görevlisi kadrosuna, Ba kanlı ımızca yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

§ Mülakat sınavına, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan ba lamak
üzere ilân edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday ça rılacaktır.

I-‐	
  KORUMA	
  VE	
  GÜVENLİK	
  KADROSUNA	
  BAŞVURU	
  ŞARTLARI	
  
	
  

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen artları ta ımak.	
  
2. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik ça ına gelmemi bulunmak veya askerlik ça ına gelmi ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmı yahut ertelenmi veya yedek sınıfa geçirilmi olmak,
3. lk defa Devlet memurlu una atanacaklar için, ba vurunun son günü olan 08/05/2015 tarihi itibariyle 35
ya ını bitirmemi olmak En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Özel Güvenlik Görevlisi sertifikası ve kimlik kartına sahip olmak.
5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.
6. 2014-KPSS (B) grubu sınavına girmi olmak ve KPSS’den en az 70 puan almı olmak. Lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaö retim mezunları için KPSSP94 puan
türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar ba vurabilecektir.
7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya ya lılık aylı ı almıyor olmak,

II-‐	
  BAŞVURU	
  	
  TARİHİ	
  VE	
  ŞEKLİ:	
  
a) Giri ko ullarını ta ıyan adaylar ba vurularını 04/05/2015 tarihinden ba layarak 08/05/2015 tarih
saat 17.00’ye kadar online ba vuru (http://basvuru.yargitay.gov.tr) adresine yapacaklardır.
NOT: BAŞVURULAR SADECE ONLİNE BAŞVURU ŞEKLİNDE YAPILACAKTIR. POSTA
YOLUYLA VEYA DİĞER YOLLARLA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL
EDİLMEYECEKTİR.
b) Mülakat Sınav yeri, tarihi ve saati: www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
a) Yapılacak mülakat sınavı, Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatanda lık Hukuku ve Atatürk
lkeleri ve nkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır. Mülakatta başarılı
sayılabilmesi için, katılan adaylar hakkında, sınav komisyon üyelerinin
puanların aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekmektedir.

verdiği

b) De erlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı kazansa bile sınavı iptal edilecek ve
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

III-‐SİSTEME	
  YÜKLENMESİ	
  GEREKEN	
  BELGELER	
  
Ø Diploma fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
Ø Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve kimlik kartı fotokopileri
Ø Son üç ay içinde çekilmi bir adet vesikalık foto raf
Ø Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadı ı halde ba vuranlar hakkında i lem yapılmayacaktır.

