-DUYURU1-)Bakanlıkça daha önce 13 Haziran 2016 tarihinde ve devam eden günler olarak açıklanan sözlü
sınav tarihi Bakanlıkça 16 Mayıs 2016 ve devam eden günler olarak değiştirilmiştir.
2-)Aşağıdaki İnfaz ve Koruma Memuru Başvuru Sonuç Listesindeki kadro sayısının 5 katı
sıralamasına giren 380 erkek ile 25 bayan adayların 28 Nisan 2016 Perşembe Günü Saat 08:30' da
Boy Kilo Ölçümü İçin Diyarbakır Adliyesinde Hazır Olmaları Gerekmektedir.
3-) Boy Kilo Ölçümüne Gelecek Erkek ve Bayan Adayların 4 Adet Kimlik Fotokopisi ve 4 Adet
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Getirmeleri Gerekmektedir. ( Bu form web
sitemizde bulunmakta olup, bu form el yazısıyla kesinlikle doldurulmayacaktır. Bilgisayardan
doldurularak çıktı alınacaktır ve her bir forma ayrıca fotoğraf yapıştırılacaktır) ayrıca bu formda
bulunan kardeş bilgilerine varsa 18 yaşından büyük iki adet kardeş yazılacaktır, bunun dışında
fazlaca kardeşi bulunsa dahi yazılmayacaktır ve bu form tek sayfaya sığacak şekilde
düzenlenecektir, arşiv araştırmasında onaylayan kısmına karışılmayacaktır, evlilik ya da başka
sebeplerden ötürü soyadı değişenler, önceki soyadını gösterir nüfus kayıt örneğini de
göndereceklerdir.”
4-)Sözleşmeli Kaloriferci, Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni,
Sözleşmeli Aşçı, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Sözleşmeli Şoför alanında aşağıdaki listede sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların en geç 29 Nisan 2016 tarihine kadar 4 Adet Kimlik
Fotokopisi ve 4 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Getirmeleri
Gerekmektedir. ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup, bu form el yazısıyla kesinlikle
doldurulmayacaktır. Bilgisayardan doldurularak çıktı alınacaktır ve her bir forma ayrıca fotoğraf
yapıştırılacaktır) ayrıca bu formda bulunan kardeş bilgilerine varsa 18 yaşından büyük iki adet
kardeş yazılacaktır, bunun dışında fazlaca kardeşi bulunsa dahi yazılmayacaktır ve bu form tek
sayfaya sığacak şekilde düzenlenecektir, arşiv araştırmasında onaylayan kısmına karışılmayacaktır,
evlilik ya da başka sebeplerden ötürü soyadı değişenler, önceki soyadını gösterir nüfus kayıt
örneğini de göndereceklerdir.””
5-)Aşağıdaki Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Listesindeki kadro sayısının 20 katı
sıralamasına giren 100 kişinin sınav giriş belgelerini ivedilikle Komisyonumuzdan almaları ayrıca
4 Adet Kimlik Fotokopisi ve 4 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Getirmeleri
Gerekmektedir. ( Bu form web sitemizde bulunmakta olup, bu form el yazısıyla kesinlikle
doldurulmayacaktır. Bilgisayardan doldurularak çıktı alınacaktır ve her bir forma ayrıca fotoğraf
yapıştırılacaktır) ayrıca bu formda bulunan kardeş bilgilerine varsa 18 yaşından büyük iki adet
kardeş yazılacaktır, bunun dışında fazlaca kardeşi bulunsa dahi yazılmayacaktır ve bu form tek
sayfaya sığacak şekilde düzenlenecektir, arşiv araştırmasında onaylayan kısmına karışılmayacaktır,
evlilik ya da başka sebeplerden ötürü soyadı değişenler, önceki soyadını gösterir nüfus kayıt
örneğini de göndereceklerdir.”

