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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 05.08.2016 gün 92302
sayılı taşra teşkilatına sözleşmeli ( 657 sk.4/B ) Personel Alımı Sınav İlanı yazılarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası,2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
Kanunu'nun 114'üncü maddesi,06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
yönetmeliği hükümlerine göre sözleşmeli 3.258infaz koruma memuru, 201 büro personeli 'ceza infaz
kurumu katibi), 63 diğer sağlık personeli(sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli(şoför),
14 destek personeli(aşçı), 15 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için
personel alımı yapılacağının ilan edildiği,
İlan yazılarında bu pozisyonlardan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına ( 20+20 ) toplam 40 bayan infaz koruma memuru,Metris 2 nolu
T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuyla Silivri 1,2,3,4,5,6,7,8, nolu ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz
Kurumları için toplam 33 tane Ceza İnfaz Kurumu katibi , Metris 1 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu için 4 tane şoför , Metris 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla Silivri 5,6,8 nolu ve
Silivri Açık Ceza infaz Kurumları için toplam 70 erkek infaz koruma memuru alımıyla ilgili sınav
izninin Komisyonumuza verildiği,
Sınav ilanında adayların temin edecekleri başvuru formu ile ( 19 Eylül 201627.09.2016 tarihleri arası başvuru )en son başvuru günü mesai bitimine kadar ( 27.09.2016 son gün )
ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları, Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı
aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini,
adayların bir unvan için sadeci bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının
yapacağı sınava başvurabileceğini, aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda
başvuruların geçersiz sayılacağını farklı unvan için başvuru yapılabileceğini, bu pozisyonlara
yerleşecekler merkezi sınava ( lisans mezunları için KPSS 2016, önlisans ve ortaöğretim için (KPSS
2014 ) girereken az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısının İKM. için beş şoförler için on katı, ceza infaz kurumu katibi için de yirmi katının
uygulama sınavına ve boy-kilo ölçümüne çağrılacaklarının ilan edildiği,
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının 26.09.2016 gün B.M.2016/3256 sayılı yazısı
ekinde UYAP üzerinden taranarak gönderilen henüz fiziki evrakı ulaşmayan SELİM AYBAR'ın
sözleşmeli kaloriferci pozisyonuna başvurduğu,
Kırıkkale Cumhuriyet başsavcılığının 22.09.2016 gün 2016/4401 sayılı yazıları
ekinde gönderilenRIDVAN ÇELİK'in sağlık memuru pozisyonuna başvurduğu,
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının 23.09.2016 gün 2016/1353 sayılı yazıları
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ekinde gönderilen FİLİZ ÇAKAR'ın hemşirelik pozisyonu için başvurduğu,

Zarf üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazarak evrakını gönderen ve
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının da 03.10.2016 gün 2016/32317 sayılı üst yazısı ile
Komisyonumuza gönderilen ÖMÜR GÜMÜŞ' ün başvuru formunun atanmak istediği görev bölümüne
Makine Teknolojisi yazarak gönderdiği ,
Komisyonumuza sağlık memuru, kaloriferci ve teknisyen alımıyla ilgili sınav izni
verilmediğinden taleplerinin REDDİNE ,
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın posta yoluyla bir adet resimsizimzasızgüvenlik soruşturması arşiv araştırma formu, askeri sürücü belgesi fotokopisi, Şırnak 23'üncü
Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından verilmiş takdirname örneği, atanmak istediği görev yeri
sınava girmek istediği Komisyonun yazılmadığı tarihsiz, imzasız başvuru formunu zarf içerisinde
gönderilen EMRAH ALBAYRAK' ın talebinin REDDİNE,
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın evrak gönderen ;
Başvuru formuna sadeceBakırköy Sınav Komisyonu yazan Yusuf ve Zübeyde oğlu
MEHMET ALİ KOÇ'un
Başvuru formuna infaz koruma memurluğu yazarak gönderen Halil ve Konca oğlu
DOĞAN KILIÇ'ın,
Başvuru formuna sözleşmeli infaz koruma memuru olarak yazıp gönderen Ziya ve
Emine oğlu BARIŞ ANŞİN'in,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen Ramazan ve Feleknaz
oğlu EKREM ÇİLTAŞ'ın,
Başvuru formuna Büro personeli veya zabıt katibi yazarak gönderen Hamit ve Penbe
oğlu CAFER BABAYİĞİT'in ,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen Zafer ve Sunay oğlu
ENES YILDIZ' ın ,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen Mustafa ve Nazmiye oğlu
SALİM KUFACI'nın,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen GÜNNUR
BAŞKAYA'nın ,
Başvuru formuna sözleşmeli infaz koruma memuru yazarak gönderen Salih ve emine
oğlu ADEM YAVUZ'un,
Başvuru formuna sadeceİstanbul/Bakırköy yazarak gönderen Bayram ve Fatma kızı
EBRU AKTAY ' ın ,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen Burhan ve Bedia oğlu
EROL ARSLAN' ın ,
Başvuru formuna infaz koruma memuru yazarak gönderen CANSU ÖNAL' ın ,
Usulüne uygun sınav ilanında belirtildiği şekilde başvuru yapmadıkları
anlaşıldığından taleplerinin REDDİNE ,
Komisyonumuza sözleşmeli pozisyonlar için ( İKM.Ceza İnfaz Kurumu Katibi )
başvuran ancak daha sonra başvuru süresi bitmeden feragat dilekçeleri gönderen NERMİN
ARABACI,FATİH AYTAN,YASEMİN ÇOLAK,CANER GÜZEL,ŞEVKET KARABOĞA'nın
feragatleri nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığına ,
Kararın ilanen tebliğine, ayrıca tebliğ yapılmasına yer olmadığına, komisyonumuzca
oybirliğiyle karar verildi. 06.10.2016
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