
 

Teşekkülümüz Ankara İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı 

için, Sincan 215 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine alınacak 1 eski hükümlü işçi 

için yapılan sözlü sınavını asıl olarak kazanan aday 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile 2. Bölge Müdürlüğü 

Behiçbey /ANKARA müracaat etmeniz gerekmektedir. 2. Bölge Müdürlüğünün irtibat telefon 

numarası Tel: 0312 309 05 15  / 4758 dir. 

Teşekkülümüz Ankara İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı 

için, Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğüne alınacak 1 eski hükümlü 

işçi için yapılan sözlü sınavını asıl olarak kazanan aday 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile Ray Kaynak ve Yol 

Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğü Behiçbey /ANKARA müracaat etmeniz 

gerekmektedir. Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğünün irtibat 

telefon numarası Tel: 0312 309 05 15  / 8388 dir. 

Teşekkülümüz İzmir İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı için, 

Alsancak 316 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine alınacak 1 eski hükümlü işçi için 

yapılan sözlü sınavını asıl olarak kazanan aday 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile 3.Bölge Müdürlüğü 

Alsancak/İZMİR müracaat etmeniz gerekmektedir. 3.Bölge Müdürlüğünün irtibat telefon 

numarası Tel: 0232 464 31 31 / 4148 dir. 

Teşekkülümüz Balıkesir İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı 

için, Balıkesir 366 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine alınacak 1 eski hükümlü 

işçi için yapılan sözlü sınavını asıl olarak kazanan aday 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile 3.Bölge Müdürlüğü 

Alsancak/İZMİR müracaat etmeniz gerekmektedir. 3.Bölge Müdürlüğünün irtibat telefon 

numarası Tel: 0232 464 31 31 / 4148 dir. 

Teşekkülümüz Erzincan İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı 

için, Erzincan 441 Yol Bakım Onarım Şefliğine alınacak 1 eski hükümlü işçi için yapılan 

sözlü sınavını asıl olarak kazanan aday 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile 4.Bölge Müdürlüğü 

SİVAS müracaat etmeniz gerekmektedir. 4.Bölge Müdürlüğünün irtibat telefon numarası Tel: 

0346 221 70 00  / 4128 dir. 

Teşekkülümüz Bitlis İl sınırlarında meydana gelen eski hükümlü kontenjan açığı için, 

Vangölü Feribot Müdürlüğüne alınacak 2 eski hükümlü işçi için yapılan sözlü sınavını asıl 

olarak kazanan adaylar 

13.04.2017 ve 14.04.2017 tarihlerinde; aşağıdaki belgeler ile Vangölü Feribot 

Müdürlüğü Tatvan/BİTLİS müracaat etmeniz gerekmektedir. Vangölü Feribot Müdürlüğünün 

irtibat telefon numarası Tel: 0 434 827 80 40 / 300 dir. 

 

 

 



ESKİ HÜKÜMLÜ İÇİN İSTENİLEN BELGELER;  

- 2 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD yetkilisi 

tarafından onaylanacaktır.), 

- 2 Adet Diploma sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD yetkilisi tarafından 

onaylanacaktır.), 

- 2 Adet Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

- 2 Adet Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile 

www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı 

istenecektir.), 

- 2 Adet Eski hükümlü belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 

- 6 Adet Fotoğraf, 

- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun uygulanması açısından, 

herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli, 

- Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin herhangi 

birisinden Sağlık Kurulu Raporu, 

Sağlık Kurulu Raporunda; 

- Görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

- Renk muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

- İşitme muayenesi (odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 

frekanslarının ortalaması 0-30 dB belirtilmiş) olacaktır. 

 

 


