TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA GÖRE YEDEK ADAYLARIN BELGE TESLİMİ
Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri kapsamında güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere,
16/12/2020 tarihi saat 14:00’da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi işlemlerine göre
belirlenen asıl ve öncelikli adayların belge teslim işlemleri 25/12/2020 tarihinde sona ermiştir.
Evrak Teslim Alma ve İnceleme Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde belgelerini
süresi içinde teslim etmeyen veya belgelerinin incelenmesinde sözlü sınava katılma şartlarını
sağlamadıkları tespit edilen asıl adayların yerlerine,söz konusu kura çekiminde yedek olarak
belirlenen yedek adaylardan (aşağıdaki listede isimleri belirtilmiştir)belge istenilecektir.
Listede yer alan yedek adayların evrakları,süresi içerisinde belge teslim edip etmeme
veya ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarına göre incelenerek, sözlü mülakata katılması uygun
olmayan asıl aday sayısı kadar aynı sayıda şartları sağlayan yedek aday sırasıyla sözlü
mülakata çağırılacaktır.
Listede yer alan yedek adaylaraşağıda istenilen belgeleri Evrak Teslim Adres
Bilgisinde yer alan birimlere 04/01/2021-08/01/2021 tarihleri arasında elden şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir
İSTENİLEN BELGELER
a) Beyan formu. (form için tıklayınız).
b) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Kartı ya da Nüfus cüzdanının arkalı önlü
fotokopisi)
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile 1 adet fotokopisi (E-devlet çıktısı
kabul edilecektir.)
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik sertifikası ve Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik
Kartı (Güvenlik Görevlisi adayları için talep edilmektedir.)
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Notlar:
Sözlü sınava katılma şartlarını sağlamadıkları tespit edilen asıl adayların
yerlerineaynı sayıda belgelerini teslim eden ve ilan şartlarını sağlayan yedek
adaylar,sırasıyla sözlü mülakata çağırılacaktır.
Belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik
edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir.
Mülakatın tarihi ve yeri Kurumumuzun resmi internet sitesinde daha sonra
duyurulacaktır.
Adayların evrak teslimi için HES(Hayat Eve Sığar) kodu ile gelmeleri zorunludur.
Duyuruya ek listelerin açılamaması durumunda “AdobeAcrobat Reader” mobil
uygulamasını indiriniz.
Sözlü Mülakata Katılamayacaklar Listesi için lütfen tıklayınız.
Merkez-Taşra Teşkilatı Yedek Aday Listesi için lütfen tıklayınız.
Evrak Teslim Adres Bilgisi için lütfen tıklayınız.
Belge istenilmesine dair adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

