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SOSYAI- GÜVENLiK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
sözLEşMELi AvuKAT ALIMINA iı,işriN EK DuyuRu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındaıı 2910112016 tarihi itibariyle ilana çıkılarak
01l02l20l6-|2/0212016 tat',hlet'l arasında miiracaatlan alınan sözleşmeli avukat alımına ilişkin
ilanımız, bazı il müdültikleri ve baro başkanlıklannda yaşanan sıkınlılaı nedeniyle
24102/2016-26/02/20|6 (26/02/2016 tarihi mesai bitimine kadar) tarihleri arasında olmak
ijtzere ay şartlarla ıızatılmış olup ilan metıri ektedir.

Ek: İtk İlan metni
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Sayı :7204494416 0307980000/1 0969/ l 084306 22/02/2016
Konu :Sözle Avukat Alımı

SOSYAL GÜVENLiK İL MÜDÜRIÜĞÜNE

i|gi: 28101120|6 tarihli ve 566793 sayılı dağıtımlı yaz,]rnn.

Bilindiği iizere, Sosyal Güven]ik Kurumu tarafından 29/0112016 tarihinde sözleşmeli
avukat alımına ilişkin duyuru yapılmıştır.

Bu def4 Sözleşmeli Avukat alımına ilişkin Başkanlık Makamı'nn 22102/2016 tarih ve 15

sayılı Olur'una istinaden, ilk duyuruda belirtilen şartlarla 24102120|6-26/02/2016 (26102/2016
tarihi mesai bitimine kadar) tarihleri ııı,.ısında miiracaat siiresinin uzatıldığına dair 23/02/2016
tarihinden itibaren www.sgk.gov.tr 'de duyuru yapılacak olup, mtiracaat silresinin uzatıldığına dair
yazımızın ilgili baro başkanlıklanna ivedilikle gönderilmesi,

Bu itibarl4 başıurulann 2410212016-2610212016 ianh aralığında kayıt altına alınmasına
dikkat edilrnesi ve eki belgelerle birlikte 0l/03/2016 tarihi mesai bitimine kadar Müşvirliğimizde
olacak şekilde, ilgi sayılı yazımızda beIirtildiği iizere tasniflenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Ayncu 23/0212016 tarihine kadar İt Müdiırlüğiiniize miiracaat etmiş adayların
başııırulannın da 24/02/2016-26/0212016 tarihleri arasında yeniden kayıt alttna alınması
hususrında,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Av. AyferöZDEMİRTEFON
I. Hukuk Müşaviri V.
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