İLÂN
Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca
istihdam edilmek üzere;
EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 45mühendis, 40 tekniker, 30veri hazırlama ve kontrol
işletmenive 20 hizmetli kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel
alımı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, mühendis kadrolarına yapılacak başvurular için
2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile
hizmetli kadrolarına yapılacak başvurular için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarına giren
adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
kadro için ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 10 Ekim 2016 tarihinde657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (Mühendis
kadroları için 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular;tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli
kadroları için 01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
II) Özel şartlar:
Bilgisayar Mühendisi kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bilimleri
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği,
bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım
mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları lisans programlarından mezun
olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisi kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının elektrik ve
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme
mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, haberleşme mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. 2016
yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Tekniker kadrosundaistihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının bilgi güvenliği teknolojisi, bilgisayar
ve enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar
teknolojisi, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, muhabere ve elektronik bilgi
sistemleri, bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı (internet), bilgisayar programlama, bilgisayar
teknolojisi ve programlama, web teknolojileri ve programlama, bilgi işlem, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar
operatörlüğü ve teknikerliği, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik,
endüstriyel elektronik, elektrik-elektronik teknikerliği, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme,
telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi önlisans programlarından

mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış
olmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundaistihdam edilebilmek için;yükseköğretim kurumlarının büro
yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve
yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans programlarından mezun olmak. 2014 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
Hizmetli kadrosundaistihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2014
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden 55 ve daha yukarı puan almış olmak.
5)Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakınları (Akraba
olması gerekmiyor)aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve
unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış
olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
6) Başvuru tarihi:
Başvurular03 Ekim 2016 Pazartesigünü başlayıp,10 Ekim 2016 Pazartesigünü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri14 Ekim 2016 Cuma günü açıklanacaktır.
7) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu EK-2,
b) Öğrenim belgesifotokopisi
c) KPSS sonuç belge fotokopisi
ç)TC Kimlik Kartı fotokopisi
8) Başvuruların değerlendirilmesi :
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93 veya
KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu
sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava
girmeye hak kazanacaktır.
Sıralamalar kadro yeri ve ünvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: İstanbul merkez bilgisayar mühendisi kadrosu
için ayrı Ankara bilgisayar mühendisikadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
9) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez
binasında17 Ekim 2016 tarihinde başlayacaktır. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı
daha sonra ilan edilecektir.
İLAN OLUNUR
23/09/2016
Ekler :
1-EK-1
2-EK-2

EK-1

GÖREV YERİ

KADRO ÜNVANI

KADRO
SAYISI

ÖĞRENİM ŞARTI KPSS PUAN TÜRÜ

İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATI BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

15

LİSANS

KPSSP3

ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI

15

LİSANS

KPSSP3

İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

10

LİSANS

KPSSP3

ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI

5

LİSANS

KPSSP3

İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATI TEKNİKER

20

ÖNLİSANS

KPSSP93

ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI

20

ÖNLİSANS

KPSSP93

İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATI VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ

15

ÖNLİSANS

KPSSP93

ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI

15

ÖNLİSANS

KPSSP93

İSTANBUL MERKEZ TEŞKİLATI HİZMETLİ

10

ORTAÖĞRETİM

KPSSP94

ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI

10

ORTAÖĞRETİM

KPSSP94

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TEKNİKER

VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ

HİZMETLİ

ADLĠ TIP KURUMU BAġVURU FORMU
BAġVURU YAPILAN KADRO:

BAġVURU YAPILAN
YER:

KPSS'YE GĠRĠLEN ÖĞRENĠM DÜZEYĠ
VE YILI: (Lisans, Önlisans veya Ortaöğretim )

KPSS PUANI: (99,99999

EK-2

gibi, Lisans Mezunları için P3
puanı)

BAġVURU TARĠHĠ:

ADAY NUMARASI:

Formu Teslim Alan Görevli
tarafından doldurulacaktır.

Formu Teslim Alan Görevli tarafından doldurulacaktır.

KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ

1. T.C. KĠMLĠK NO

:

2. ADI

: ……………………………………………….…….……..

3. SOYADI

: ……………………………………………….…….……..

Fotoğraf

4. BABA ADI

: ……………………………………………….…….……..

Yapıştırılacaktır.

5. ANNE ADI

: ……………………………………………….…….……..

6. DOĞUM YERĠ

: ……………………………………………….…….……..

7. DOĞUM TARĠHĠ

: ……………………………………………….…….……..

8. NÜF. KAYT. OLDUĞU ĠL/ĠLÇE

: ……………………………………………….…….……..

9. CĠNSĠYETĠ

: ……………………………………………….…….……..

Bu
Alana

(Fotoğrafsız başvuru kabul
edilmez)

ÖĞRENĠM
BĠLGĠLERĠ

10. EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKULU VE BÖLÜMÜ :
………………………………………………………………….........................……..................................................................................................................................
11. MEZUNĠYET TARĠHĠ : ….........../........…./...…..….

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ

12. YAZIġMA ADRESĠ

: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
13. SEMT/ĠLÇE

: ……………………………………….....................................................................................................................

14. ĠLĠ

: ……………………………………….....................................................................................................................

15. TELEFON NO

: …………………………………………………….. CEP TEL NO: ……………………………………….......

16. E-POSTA ADRESĠ

: …………………………………………………….................................................................................................

KURUM BĠLGĠLERĠ

17. HALEN ÇALIġTIĞI KURUMUN ADI

: ………………….………………………………..…………………………………………….

18. GÖREVĠ VE SĠCĠL NUMARASI
: …….…………….………………………………..……………………………………………
(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta 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 çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)

DĠĞER BĠLGĠLER

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 :………. ……………………………………………………………………..……………...........................
………………………………………
……….………………….
Formu Ġnceleyen Görevlinin:
Bu Ek-2 Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Sözlü sınava veya mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep
Adı Soyadı :
etmeyeceğimi arz ederim.
….../..…./2016

Tarih-imza

:

(Adayın İmzası)
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 başvuru görevlisine vereceklerdir.
3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.
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.

