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D U Y U R U 

SÖZLÜ SINAV KESİN SONUÇLARI 
 

 Şirketimizin eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 10.03.2021 tarihinde yapılan ve 

04.05.2021 tarihinde sonuçları açıklanan sözlü sınavlarla ilgili itiraz süreci tamamlanmış olup nihai 

sonuç listeleri Genel Müdürlüğümüz http://sonuc.turkseker.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. 

 

İlan tebligat niteliğinde olduğundan ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

 Sınav sonuçlarına 05-12.05.2021 tarihleri arasında itirazda bulunan adayların bu itirazları Genel 

Müdürlüğümüzce oluşturulan “Sözlü Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyonu” tarafından 

değerlendirilmiş ve itirazlar incelenerek sonuç itiraz sahibine mail olarak ve iadeli taahhütlü posta ile 

bildirilmiştir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres olmayan dilekçeler, süresi 

geçtikten sonra yapılan itirazlar, posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen 

gecikmeler dikkate alınmamıştır.) 
 

 Sınavda başarılı olan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerin tamamını 04.06.2021 Cuma günü 

saat 17.30’a kadar başvuruda bulundukları fabrikaların Personel Birimlerine elden teslim edecek 

olup, istenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim eden adaylar 07.06.2021 Pazartesi günü itibariyle 

de işe başlatılacaklardır. 

 

 Asil olarak atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya öngörülen niteliklere sahip 

olmadığı sonradan anlaşılan, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan, 7315 sayılı Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak işlemler neticesinde kamu görevlisi 

olmasına engel teşkil edecek bir husus tespit edilen ve sınavda başarılı olup da işe başlamayan adayların 

yerine yedek listeden başarı sırasına göre ilk kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

 

İLANEN DUYURULUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR 

1- Özgeçmiş (Özgeçmiş örneği indirmek için tıklayınız) 

2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

3- Güvenlik Soruşturması Formu (Form örneğini indirmek için tıklayınız) 

4- EKPSS puanı ile belirlenen adayların EKPSS Sonuç Belgesi 

5- Sağlık Kurulu Raporu 

Engelli Adaylar için Engellerini Bildirir Sağlık Kurulu Raporu 

Eski Hükümlü Adaylar için işlerimizin tehlikeli/çok tehlikeli işler kapsamında olması nedeniyle 

“tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksekte ve vardiyalı işlerde çalışabilir” ibaresi mevcut Sağlık Kurulu 

Raporu 

http://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/ISCIOZGECMIS.docx
http://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/Guvenlik-Sorusturmasi-Formu.docx
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Söz konusu rapor işe başlama esnasında ibraz edilecektir. Raporu alamayan adaylar işe 

başlatılmayacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporu; Kamu veya Üniversite Hastanelerinden alınabildiği gibi Sağlık Kurulu 

birimi olan Özel Hastanelerden de alınabilir. 
6- Engelli İŞKUR Tescil Belgesi 

7- Kimlik, Öğrenim Belgesi, Öğrenim Belgesinin e-devletten Alınmış Çıktısı (tüm adaylar için) 

8- 10 Adet Fotoğraf 

9- Adli Sicil Kayıt Belgesi 

10- Avukatlar için, avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı sureti 

Eski Hükümlü olarak müracaat eden adaylar 

11- Eski Hükümlü tescil belgesi 

12- Askerlik Durum Belgesi 

13- Varsa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi 

 


