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GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 150 İDARE MEMURU

ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

İlan B�lg�ler�
 

ADALET BAKANLIĞI 
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İdare Memuru Öğrenc�s� Alım İlanı

 Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve
mülakat �le 5-9'uncu derecel� kadrolara 150 �dare memuru
öğrenc�s� alımı yapılacaktır.   

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ: 

a)Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tar�hler� arasında
saat 17.30’a kadar e-Devlet üzer�nden Adalet Bakanlığı - Kar�yer
Kapısı Kamu İşe Alım veya Kar�yer Kapısı
(https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr) adres� üzer�nden g�r�ş
yaparak, e-Devlet üzer�nde başvuru tar�h aralığında akt�f hale
gelecek olan �ş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
ed�lmeyecekt�r. 
b)Adayların başvuru �şlem�n� tamamladıktan sonra
“Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeler� gerekmekted�r.
“Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” �bares� görülmeyen
h�çb�r başvuru değerlend�r�lmeye alınmayacaktır. Bu hususta
sorumluluk başvuru yapan adaya a�tt�r. Adaylar başvurularını
�ptal etmek �sted�ğ� takd�rde, e-Devlet veya Kar�yer Kapısı
üzer�nden başvurularını başvuru süres� �çer�s�nde �ptal
edeb�leceklerd�r. 

2) BAŞVURU ŞARTLARI: 

a) Adaylarda aranacak şartlar; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nak�l Yönetmel�ğ� �le Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevler� Personel� Eğ�t�m Merkezler� Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmel�ğ�n�n 29'uncu maddes� hükümler� gereğ�nce
adayların aşağıdak� şartları taşımaları gerekmekted�r. 
-Türk Vatandaşı olmak, 
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler
geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya
daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le
devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar,  z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� ��as,
�haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak, 

İlan Numarası

ILN00000454
 
İlan Türü

Memur(KPSS
– B) İlanları 
 
Başvuru
Başlangıç

30.09.2022 
 
Başvuru B�t�ş

14.10.2022 
 
Kalan Zaman

1 Hafta Kaldı 
 

BAŞVUR

n

https://giris.turkiye.gov.tr/OAuth2AuthorizationServer/AuthorizationController?response_type=code&client_id=887456ea-c32d-446f-8b10-6167e55eaf36&state=b20fae9a-e271-40ce-8376-db99c4c8a285&scope=Kimlik-Dogrula&redirect_uri=https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/elogin.aspx
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/Default.aspx
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/Default.aspx
https://www.turkiye.gov.tr/adalet-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim
https://m.youtube.com/channel/UCY51YqW_iIGCscWtchRw1dg
https://m.youtube.com/watch?v=WTPBe9awOII


7.10.2022 01:52 ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 150 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=b20fae9a-e271-40ce-8376-db99c4c8a285 2/4

suçlarından mahkûm olmamak, 
-Yapılacak sınavın son başvuru tar�h� �t�barıyla erkek adaylar �ç�n
askerl�kle �lg�s� bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş

bulunmak, askerl�k çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k
h�zmet�n� yapmış yahut ertelenm�ş veya yedek sınıfına
geç�r�lm�ş olmak, 
-Yapılacak sınavın son başvuru tar�h� olan 14.10.2022 �t�barıyla 18
yaşını doldurmuş, merkez� sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek-
Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tar�h�nde yapılmıştır.) tar�h�
�t�bar�yle 35 yaşını b�t�rmem�ş olmak (06/09/1985 ve sonrası
doğumlu olanlar), 
-Güvenl�k soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenl�k
soruşturması ve arş�v araştırması sözlü sınav ve mülakat
sonucunda başarılı olan adaylar �ç�n yaptırılacaktır.) 
-Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı
veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, �ş�tme
kaybı, çehrede sab�t eser, uzuv noksanlığı, kekemel�k ve benzer�
engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevk�fevler� Genel
Müdürlüğünce bölge hastaneler� olarak bel�rlenen Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneler�nden
alacakları sağlık kurulu raporu �le belgelemek, (sağlık kurulu
raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan
adaylardan �stenecekt�r.) 
-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70
puan almış olmak,-En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren fakülte
ve yüksekokullardan veya bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m
Kurulu tarafından kabul ed�len yabancı fakülte veya
yüksekokullardan mezun olmak, 

3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT: 

-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp
KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenc�
adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça
bel�rlenen kadro sayısının 5 katı (750) �dare memuru öğrenc�
adayı çağrılacaktır.Sözlü sınav ve mülakata g�recek adayların
�s�mler�, sınav yerler� �le sözlü sınav tar�hler� Ceza ve Tevk�fevler�
Genel Müdürlüğü �nternet s�tes�nden (www.cte.adalet.gov.tr)
b�lahare �lân ed�lecekt�r. Ayrıca adaylar sözlü sınava �l�şk�n
b�lg�ler�n� Kar�yer Kapısı üzer�nden görüntüleyeb�lecekt�r. 

a) Sözlü sınav;  
- İlg�l�n�n atanacağı kadronun gerekt�rd�ğ� meslek� b�lg� 40, 
- Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h� 20, 
- Genel kültür 40,puan olmak üzere toplam 100 puan üzer�nden
değerlend�r�lecekt�r. İlg�l�n�n atanacağı kadronun gerekt�rd�ğ�
meslek� b�lg� tesp�t ed�l�rken; genel hukuk, �nfaz mevzuatı ve
ceza �nfaz kurumu �dares�ne �l�şk�n konuların b�r veya
b�rkaçından soru sorulacaktır. 
b) Mülâkat;  
- İlg�l�n�n davranışı ve genel f�z�k� durumu 50, 
- B�r konuyu kavrama ve �fade yeteneğ� 50,puan olmak üzere
toplam 100 puan üzer�nden değerlend�r�lecekt�r. Öğrenc�
adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılab�lmes� �ç�n
her b�r�nden 100 tam puan üzer�nden en az 70 puan alması
gerekmekted�r. 

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ: 

N�ha� başarı l�stes�, adayların merkez� sınav, sözlü sınav ve
mülakatta aldıkları puanların ar�tmet�k ortalamasına göre

n

https://m.youtube.com/channel/UCY51YqW_iIGCscWtchRw1dg
https://m.youtube.com/watch?v=WTPBe9awOII


7.10.2022 01:52 ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 150 İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=b20fae9a-e271-40ce-8376-db99c4c8a285 3/4

bel�rlenerek sınavın b�t�m�nden sonra www.cte.adalet.gov.tr
adres�nde �lân ed�lecekt�r. Ayrıca adaylar sözlü sınava �l�şk�n
b�lg�ler�n� Kar�yer Kapısı üzer�nden görüntüleyeb�lecekt�r.N�ha�
başarı l�stes�nde, puanların eş�t olması hal�nde; sırasıyla merkez�
sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve d�ploma notu
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.Sınavı kazanan
adayların, öğrenc�l�ğe kabulde �stenecek belgelerle b�rl�kte,
tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 15 gün �ç�nde Bakanlıkça bel�rlenecek
olan eğ�t�m merkezler�ne b�zzat başvurmaları gerekmekted�r. 

5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 

- Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı
veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, �ş�tme
kaybı, çehrede sab�t eser, uzuv noksanlığı, kekemel�k ve benzer�
engeller bulunmadığına da�r Sağlık Bakanlığına bağlı tam
teşekküllü Devlet hastaneler�nden alacakları sağlık kurulu
raporu, 
- Adlî s�c�l ve arş�v kaydının bulunmadığına da�r (adayların
devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmalarının
olup olmadığını, var �se suçun n�tel�ğ� ve mahkeme b�lg�ler�n�
bel�rt�r �mzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turk�ye.gov.tr
adres�nde 'Adl� S�c�l Kaydı Sorgulama' ekranından alacakları
çıktı belges�) beyanı, (Beyan Formu) 
- Öğren�m durumlarını gösteren belgen�n noter onaylı suret�
veya e-devlet üzer�nden alınan mezun belges� ya da �lg�l�
kurumunca (ün�vers�te veya fakülte yetk�l�s�) ver�len onaylı
örneğ� 
- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü göster�r sınav
sonuç belges�n�n çıktısı, 
- Son altı ay �ç�nde çek�lm�ş �k� adet b�yometr�k fotoğraf (6x9)
(Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel�n Kılık ve
Kıyafetler�ne Da�r Yönetmel�k hükümler�ne uygun), 
- Türk�ye Cumhur�yet� Vatandaşlık numarası bulunan fotoğra�ı
k�ml�k belges� (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokop�s�, 
- Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tab� olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan
alacakları h�zmet belges�, 
-Güncel askerl�k durum belges� (www.turk�ye.gov.tr adres�nden
alınmış çıktılar kabul ed�leb�l�r.) Askerl�kten muaf olanların
muaf�yete �l�şk�n sağlık kurulu raporunun veya d�ğer muaf�yet
belgeler�n�n fotokop�s�,Adaylardan yukarıda bel�rt�len belgeler�n
�sten�leceğ� tar�hler Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğü
�nternet s�tes�nden (www.cte.adalet.gov.tr) b�lahare �lân
ed�lecekt�r.Süres�nde başvurmayanlar, �sten�len belgeler�
süres�nde �braz etmeyenler ve öğrenc�l�ğe başvuru şartlarını
taşımadıkları sonradan tesp�t ed�lenler�n yer�ne n�haî başarı
l�stes�ndek� sıralamaya göre başarılı adaylar arasından eğ�t�m�n
başladığı tar�he kadar öğrenc� adayı alınacaktır. Eğ�t�m�n
başladığı tar�hten �t�baren mazeretler�ne bakılmaksızın öğrenc�
adayı alımı yapılmayacaktır.Eğ�t�me başladıkları tar�hte, sağlık
raporu ve güvenl�k soruşturması �şlemler� tamamlanmamış
olanlar �ç�n geç�c� kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun
tamamlanması ve güvenl�k soruşturmasının olumlu
sonuçlanmasından sonra kes�n kayıt yapılacaktır. Sağlık
raporunun �braz ed�lememes� veya güvenl�k soruşturmasının
olumsuz sonuçlanması hal�nde adayların öğrenc�l�kle �l�ş�kler�
kes�lecek ve yerler�ne öğrenc� adayı alınmayacaktır. 

6) ÖZEL HÜKÜMLER  
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- H�zmet önces� eğ�t�m alan öğrenc�lere, eğ�t�m süres�nce
(3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı
sonucu bulunacak m�ktarda harçlık ödenecekt�r. 
- H�zmet önces� eğ�t�m�n süres� eğ�t�m kurulu tarafından
bel�rlenen en az 5 aylık süred�r. Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevler� Personel� Eğ�t�m Merkez� Müdürlükler�nde
yapılacak h�zmet önces� eğ�t�m, �steğe bağlı olarak yatılı şek�lde
sürdürülür. Eğ�t�m merkezler�n�n ve yatılı tes�sler�n�n her türlü
gereks�n�m�,g�derler� ve h�zmet önces� eğ�t�me alınanların resmî
kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçes�nden karşılanır. Eğ�t�m
merkezler�nde yatılı olarak kalmayan �dare memurluğu
öğrenc�ler�, bu h�zmetlerden yararlanmamaları karşılığı
herhang� b�r hak talep edemezler. 
- Eğ�t�m görenler, eğ�t�m süres� �ç�nde kend�ler�ne öğret�len
konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır.
H�zmet önces� eğ�t�m� başarı �le tamamlayan �dare memurluğu
öğrenc�ler�n�n �dare memurluğuna atamaları yapılacaktır. 
- Başarısız olan öğrenc� adaylarının eğ�t�m merkez� �le �l�ş�ğ�
kes�lecekt�r. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındak�
nedenlerle öğrenc�l�ğ� sona erd�r�lenler veya �steğ� �le
öğrenc�l�kten ayrılanlar, kend�ler� �ç�n yapılmış bulunan bütün
g�derler� �k� katı olarak karşılamak zorundadırlar. 
- Ataması yapıldıktan sonra, sağlık neden�yle görev�n� yapmaya
devam edemeyecekler har�ç olmak üzere herhang� b�r sebeple
mecbur� h�zmet yükümlülüğü dolmadan görev�nden çek�lenler
�le görev� �le �l�ş�ğ� kes�lenler kend�ler� �ç�n yapılmış bütün
g�derler�, görev yapmadıkları süre �le orantılı ve �k� katı olarak
ödemek zorundadırlar. 
- H�zmet önces� eğ�t�m görerek ataması yapılanlar her öğret�m
yılı karşılığında �k� yıl süre �le mecburî h�zmetle yükümlüdürler. 

İlet�ş�m: Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğü Personel
Planlama ve İst�hdam Bürosu 
Telefon: 0312 507 04 00 

D U Y U R U L U R 

Ek-1: İdare Memuru Tanıtım Broşürü 
Ek-2: Aday Personel B�lg� Formu ( Fotoğra�ı Özgeçm�ş) 

İdare Memuru Öğrenc�s� Alım İlanı 
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