
    
     1. Bölge Müdürlüğü

TC KİMLİK  NO ADI SOYADI
İşgücü İstem 

Numarası
SINAV 
TARİHİ

SINAV TÜRÜ
BAŞARI 

SIRALAMASI
SONUÇ

561*****112 ORHAN ÇOLAK 6380780 18.11.2021 Eski Hükümlü Önlisans 1 1. ASIL
221*****958 ZEYNEP GÜNER 6380780 18.11.2021 Eski Hükümlü Önlisans 2 1. YEDEK
357*****016 ÖZKAN TURMAZ 6380780 18.11.2021 Eski Hükümlü Önlisans 3 2. YEDEK

A D A Y I N

İSTANBUL İLİNDEKİ İŞYERLERİMİZ İÇİN AÇILAN ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ 
ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Aşağıdaki listede ismi bulunan ve sınavı asıl olarak kazanan adayın 29.11.2021 tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Hamidiye Mah. Kemerburgaz
Cad. No: 170 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne atama işlemleri için şahsen başvurması gerekmektedir.
Sınavı asıl olarak kazanan adayın kamu kurumlarında çalışmak için Adli Sicil Kaydı Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu ve 2 adet Fotoğrafı başvuru
esnasında hazır bulundurması gerekmektedir. Asıl olarak yerleştirmesi yapılan hak sahibinin mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde
başvurmaması, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi, başvurup da evrakları tekemmül ettiği
halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak 5 iş günü içinde göreve başlamaması veya hakkından feragat etmesi halinde yerleştirmeden doğan hakkını
kaybedecektir. Bu sebeple boş kalan kadroya yedek sahipleri arasından sıralamaya göre atama işlemleri yapılacaktır. Bu ilan, asıl olarak yerleşmeye
hak kazanan aday için tebligat niteliğinde olup, hak sahibine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarına 5 iş günü içinde yukarıda belirtilen
adrese şahsen başvurarak veya iadeli taahhütlü posta yolu ile itiraz edilebilir. İtirazlar 5 iş günü içinde sonuçlandırılarak itiraz sahibine cevap
verilecektir. Yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge veren, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları
yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse,
ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. Tebligat işlemleri için Türkiye İş Kurumu tarafından kurumumuza bildirilen adresler esas kabul
edilecek olup bu adreste herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni adresin kurumumuza bildirilmesine ilişkin yükümlülük adaya ait olacaktır.


