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ç) Askeriikle ilgisi buiunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini.yapmış yahut erteletmiş veyı yedek sınıfa
geçirilmiş olmakveya muaf oimak,

d) Görevini devamlı yapma§ma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) (DeğişikRG-2ü/5/2ü1&*93,"61)_ f[i1}(,. ÇçT Kanununun 53 iincü maddesinde

belirtilen süreler geçmiş clsabile;."kbdteı{"'Şİ'Önen bir süçtan dolay bir yıl vey4,dah. fazla
siireyle hapis cezasma ya da affa'uğramış olsa'ÜilÖ 69y|gliiiı*,ğüvenliğinqlkarşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu diizenin işleyişine karyı suçlar, zimmet, irtiköp, rüşvet, lursrzlrk,
dolandıncılık, salıtecilik, güveni kötiiye kullanma, hileli iflas, iha§e fesat kanştırm4 edimin
ifasrna fesat kanştırmq suçtan kfyrlaklanan ffiiiffilırlığı değerleriıff, aklama veya kaçakçıhk

*, f) Diğer kuruluşlara mecbuıi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, meçburi hizmet
borcünu İıdeaeyi.kpbul etmf§'öldugunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'inı
muva&katı ile mecburi hizmet si.iresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhiit etmiş bulunmak,

g) KPSŞ'de, giliş sınav dulurusunda belirtilen puan tiirlerine göre asgari puan

dı,izeyinde başarılı ol]aalç
h) (Değşik:RG-2ül5l2015-29361) Üniversitelerin en az dött yılhk lisans dtizeyinde

eğitim yeren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, ikfisat, işletme, iletişim,
mühendislik ve mimarlık fakiilteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik
böltimlerinden ya da bunlara denkliği Yfüsek Öğetim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi
velveya yurtdışı yabaıcı fakiiltelerden mğzun olmak,

ı) (Degışik:RG-3/9/2aB-28754} Giriş sınavınrn yapıldığı yılın ocak ayınrn birinci
giinü itibarıyla 35 yaşınr doldurmamrş olmak.

i) (EkRG-22/6|20I7-30I04) Güvenlik soruşfurması velveya arşiv araştırması
yapılıırış olmak. " diizenlemesine yer verilmiştir.

]..] Dava dosyasınıri ,incelenmesinden, davacınrn KPSS puanı ile davalı idarece

}.l,Zalg tarihinde açılan uanan yardımcı|ığ slnavına girmeye hak kazandığı, İ.Ü"2Ol9
tarihinde,,davalı idarece yapılan sözlü sınava katıldığı, bu sınavn J.J.2020 tarihinde
açıklandığ ve davaçının başarılı olduğu, ancak stnav sonuçlan açıklanmadan önce

İ".l.ZOlq hrihinde askere alındığı, muhtemel terhis tafihinin }.1.202a olduğu, askerlik
gti.6ui"i ifa etmekte ikeh davalı idaıeye vermiş olduğu JÇ.ZaZO tarihli dilekçe ile atama

işlemlerinin yaixlması için gerekli belgelerle başvurulrnası gereken tarihte askerde olmasr
nedeniyle başvuru süresininuzatrlmasrnr talep ettiği, davalı idarenin;;.2020 tarihli işlemi
ile davacıya ilave 30 günlük srire verildiği, davacının bu stire içerisinde de başıuramama§l
nedepiyle }),2a70 tarih ve E.l sayılı işlemLe "Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik

çağna gelmemiş veya askerlik çağna gelmiş ise muvazzaf aslcerlik hizmetini yapmış yahut
erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olınak veya muaf oimaff' şartınr sağlamadığndan
bahisle atamasrnrn yaprlmayacağrnrn bildirilmesi tizerine bakılan davanrn açıldığı
arılaşılmaktadır.
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