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T.C. 
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU 

  
 

Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi Sınav Tarihi ve Saati 

Türkiye Adalet 
Akademisi 
Personeli 
Görevde 
Yükselme Sınavı  

23-30 Mart 2022 

Türkiye Adalet 
Akademisi İnsan 
Kaynakları ve Destek 
Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı 

 

 

14 Mayıs 2022 ve 10:00 

 

I - GENEL AÇIKLAMA 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 

Yönetmelik ile Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; görevde yükselme sınavı sonucuna göre ekli listede (EK-I) 

ilan edilen kadrolar için atama yapılacaktır. 

 II - KAPSAM 

1) Görevde yükselme sınavına, Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Türkiye Adalet Akademisinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan koruma ve güvenlik 

görevlileri başvurabilecektir. 

2) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, sözleşmeli statüde çalışanlar, geçici 

personel ve sürekli işçiler bu sınava giremeyeceklerdir. 

III- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI 

Görevde yükselme sınavı ile atama yapılacak kadrolar ekli listede (EK-I) belirtilmiştir. Başvuru 

tarihinin son günü itibarıyla adayların, aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir: 

1) Genel Şartlar: 

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak, 

b) Atanılacak kadro için öngörülen hizmet süresi ve öğrenim düzeyi şartlarını taşımak, 
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2) Özel Şartlar: 

A) Görevde yükselme sınavı ile yapılacak atamalar: 

1) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için; 

             a) Son bir yılı Akademide olmak üzere en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak 

çalışmış olmak, 

             b) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, 

 IV- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

1) EK-I listede belirtilen kadrolar için görevde yükselme sınavına başvurular, 23.03.2022 tarihi 

mesai saatinden başlamak üzere 30.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bizzat yapılacaktır. 

2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan 

izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir. 

3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenecek olup 

aranan şartları taşıyanlar http://taa.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 

4) Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum 

tarihi, unvanı, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun 

unvanı, öğrenim durumu, varsa engel durumu, fiili hizmet süresi ve Akademide geçen hizmet 

süresi bilgilerinin yer aldığı ilan ekinde yer alan EK-II BAŞVURU FORMU ile başvuracaktır. 

5) Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan 

engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; başvuru sırasında, engel 

durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin 

Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması 

gerekmektedir. 

 V- YAZILI SINAV 

1) Yazılı sınav, tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.  

2) Yazılı sınav konu başlıkları ve konularına göre soru sayıları ekli tablolarda (EK-III) belirtilmiştir.  

3) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru 

cevaplanmış kabul edilir. 

4) Görevde yükselme yazılı sınavı 14.05.2022 Cumartesi günü yapılacaktır.  

5) Görevde yükselme sınavında çoktan seçmeli toplam 50 soru sorulacak olup her bir doğru 

cevap 2 (iki) puan üzerinden değerlendirilecektir. Toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak 

http://taa.gov.tr/
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değerlendirme sonucu en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. (Yanlış cevaplar 

değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

6) Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal 

edilecektir. 

 VI- SÖZLÜ SINAV   

1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş 

katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava 

alınacaktır.  

2) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati ile diğer hususlar ayrıca ilan edilecektir. 

3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;  

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan) 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan) 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan) 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan) 

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan) 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan) 

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı 

tespit edilir. 

5) Sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır. 

 VII- BAŞARI SIRALAMASI 

1) Görevde yükselme sınavı suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında 

başarı puanı esas alınır. 

2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit 

edilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir. 

3) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; 

a) Hizmet süresi fazla olanlara, 



 
4 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek 

puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. 

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle 

ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması 

halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir. 

VIII- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ 

1) Yazılı sınav sonuçları, 5 (beş) iş günü içinde http://taa.gov.tr internet adresinde ilan 

edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.  

2) Sözlü sınava katılanların sınav başarı sonuçları http://taa.gov.tr internet adresinden 

duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.  

3) Sınava katılanlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav 

sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 (beş) iş günü içinde 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

4) İtirazlar, Sınav Kurulu’na intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde 

sonuçlandırılarak kabul veya ret kararı itiraz sahibine yazılı olarak ya da http://taa.gov.tr internet 

sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.  

IX – GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANMA  

1 ) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en 

yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. 

2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;  

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple 

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde 

başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,  

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya 

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, bu 

duyurunun “Başarı Sıralaması” başlığına göre belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına 

göre atama yapılabilir.  

 

 

 

http://taa.gov.tr/
http://taa.gov.tr/
http://taa.gov.tr/
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X- DİĞER HUSUSLAR: 

1) Sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri, sınav günü sınav salonunda İnsan Kaynakları ve 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca dağıtılacaktır. 

2) Sınav konularına ilişkin Kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır. 

3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. 

4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ataması yapılan personel, atandığı unvanın 

gerektirdiği işte fiilen çalışacaktır. 
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EK– I 

EK TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE ATAMA YAPILACAK KADRO BİLGİLERİ 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE ATAMA YAPILACAK KADRO BİLGİLERİ 

SINIFI UNVANI KADRO DERECESİ 
KADRO 

SAYISI 

GİH 
Koruma ve Güvenlik 

Şefi 
7 1 

GENEL TOPLAM 1 
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EK - II 

BAŞVURU FORMU 

ADI   

SOYADI   

TC KİMLİK NO   

SİCİLİ   

DOĞUM TARİHİ   

UNVANI   

GÖREV YERİ   

ADRESİ   

İRTİBAT TELEFONU   

ELEKTRONİK POSTA 

ADRESİ 
  

BAŞVURDUĞU 
KADRONUN UNVANI 

  

ÖĞRENİM DURUMU 
  

VARSA ENGEL DURUMU 
  

FİİLİ HİZMET SÜRESİ 
  

AKADEMİ HİZMET 

SÜRESİ   

İMZA 

 

…./…/2022 

NOT: Başvuru formuna öğrenim durum belgesi eklenecektir. 
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EK - III 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI  

KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ UNVANI  

SINAV KONULARI 

SIRA  

NO 
KONULAR 

SORU 

SAYISI 

1 
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel 

Organları) 
5 

2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5 

3 Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat 5 

4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5 

5 Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma İle İlgili Kurallar  5 

6 Halkla İlişkiler 5 

7 Etik Davranış İlkeleri 5 

8 Akademinin Yapısı ve Görevleri ile Yargı Teşkilatı 5 

9 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 5 

10 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5 

TOPLAM SORU SAYISI 50 

 


