
 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

4857 SAYILI KANUNA TÂBİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 

KURA SONUÇLARI ve BELGE TESLİMİ 

HAKKINDA DUYURU 

 

06.01.2023 tarihli duyurumuzda kuraya tabi tutulacakları ilan edilen adaylar arasından 11.01.2023 

Çarşamba günü noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar asil aday, aynı 

sayıda yedek aday belirlenmiştir. Noter onaylı kura sonucu belgeleri ektedir. 

Buna göre duyurumuz ekinde; 

1 No.lu listede ortaöğretim düzeyinde öğrenim şartı bulunan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının 

dört katından fazla başvuru yapılması nedeniyle noter kurası ile asıl ve yedek sıralamaya giren aday 

listeleri; 

2 No.lu listede ortaöğretim ve önlisans düzeyinde öğrenim şartı bulunan işçi alımı ilanlarına 

başvuran ve noter kurasına tabi olmayan aday listeleri mevcuttur. 

Ekli listelerde yer alan asil adayların 23.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iş 

başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerine aşağıda belirtilen belgeleri elden, posta (iadeli 

taahhütlü) veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla yapılacak gönderilerde yaşanabilecek gecikmeler 

sebebiyle 23.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimi sonrasında teslim edilen belgeler değerlendirmeye 

alınmayacak olup bu konuda sorumluluk adaya aittir. 

İstenilen Belgeler: 

1) Kimlik Fotokopisi, 

2) Öğrenim Belgesi (diploma) (elden teslim edecek adaylar diploma aslını veya noter onaylı 

suretini ibraz etmek kaydıyla fotokopisini, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla gönderecek adayların 

ise noter onaylı örneğini teslim etmeleri gerekmektedir, 

3) Resmi kurumlara verilmek üzere düzenlenmiş Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınmış çıktısı), 

4) Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınmış çıktısı), 

5) Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınmış çıktısı) (erkek adaylar için), 

6)  EKPSS puanı ile belirlenen adayların EKPSS Sonuç Belgesi çıktısı(engelli adaylar için), 

7) Engelli durumunu bildirir Sağlık Kurulu Raporu (engelli adaylar için), 



8) Engelli İŞKUR Tescil Belgesi (engelli adaylar için), 

9) Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılıklarından alınmış) 

10) G Sınıfı Sürücü Belgesi veya İş Makineleri Operatörlüğü Belgesi (İş Makineleri Operatörü 

adayları için) elden teslim edecek adaylar sürücü belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmek 

kaydıyla fotokopisini, posta (iadeli taahhütlü) veya kargo yoluyla gönderecek adaylar ise noter onaylı 

örneğini teslim etmeleri gerekmektedir, 

11) Ahşap İşleri Ustalık Belgesi (Ahşap İşleri Teknisyeni adayları için) 

12) Döküm Modelcisi MYK veya Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Ustalık Belgesi 

(Bilgisayarlı Makine Teknisyeni adayları için) 

13) TIG ve MIG Kaynak Sertifikası veya Ustalık Belgesi veya MYK Belgesi (Kaynak İşçisi adayı 

için) 

Yedek Adaylar: 

Asil adaylardan belgeleri uygun olmayanların yerine yedek adaylarla kura sırasına göre iletişime 

geçilerek yukarıda sayılan belgeler istenilecektir. 

Belge kontrol süreci sonrasında sözlü ve uygulama sınavına katılacak aday bilgileri, sınav yeri ve 

tarihi duyurumuz Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak olup işçi alımı 

sürecine tüm duyurular ve her türlü değişiklikler aynı yoldan adaylara ilan edilecektir. Söz konusu 

duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İş ilanlarında istenilen şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi yanıltıcı 

belge, eksik/yanlış beyanda bulanan, talep şartlarını taşımadıkları ilan, kura, belge kontrol, sınav ve atama 

msüreçlerinin herhangi bir aşamasında tespit edilen adayların başvuruları Kurumumuzca sonlandırılacaktır. 

 

İLANEN DUYURULUR 

 

EKLER: 

 1 No.lu liste Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenim Şartı Bulunan ve Kura İle Tespit Edilen Aday 

Listeleri 

 2 No.lu liste Ortaöğretim ve Önlisans Düzeyinde Öğrenim Şartı Bulunan ve Kuraya Tabi Olmayan 

Aday Listeleri 

 Noter Onaylı Kura Sonucu Belgeleri 

 Fabrika Adresleri ve İletişim Bilgileri 

https://www.turkseker.gov.tr/
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/1-Nolu-Liste.pdf
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/1-Nolu-Liste.pdf
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/2-Nolu-Liste.pdf
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/2-Nolu-Liste.pdf
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/Noter-Onayli-Kura-Sonucu-Belgeleri.pdf
https://www.turkseker.gov.tr/data/dosyalar/Fabrika-Adresleri-ve-İletişim-Bilgileri.pdf

