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Zonguldak İ1 Özel İdaresi Personel A.Ş. 'ye alınacak personel için
02-03.07.2018 tarihlerinde Zonguldak Valiliği 2. Katında bulunan toplantı
salonunda noter huzurunda yapılan kura sonucunda tespit edilen asil üyelerin
listesi ekte gönderilmiştir.

ı1 ozel idaresinin web sayfasında yayınlanmaslnı rica ederim.

Yönetim Kurulu BaşkAnı

Ek :1-Liste(Bir sayfa)



ZoNGULDAK iı özıı- ioanrsi PERSoNEL A.Ş. 30 ADET PERsoNEL ALlMlNa air ruRR DA çIKANLAnıııı isivı-rnivr
ııı irrı_i rı_ı ni ııı r iıişri rı ıisrr

L PlNAR KlREMlR KABUK irışnar rııüHııııoisi
2 oiı-ır uıusRy özvoı_ .ı eoı-o.ı i vı ü H rıı oisi
3 ERDAL AKKAYA nröı-ye uSTASı
4 ERMAN CÜİİnY nröı-yE uSTAsı
5 RırRr oııııiz MOTOPOMP USTASl
6 SELÇUK KARA şorön
7 AHMET gozooĞnNı şorön
8 ŞENOL BALTAOGLU şorön
9 rirnEr rRiR şorön
10 zAFER oEıvinci AŞÇ|

1,1, KUBRA ALEYNA USLU rEv izı_i r ve aroEı\ı işçisi
12 HASAN UÇAR rpvıizı_ir vr sroENı işçisi
1,3 lsA GoYNUK rıvıizı_ir ve sroEN işçisi
1,4 ERRy rEsivı rıviziir vr grorNü işçisi
15 ERSlN SAR|AYDlN rrvıizı-ir vı arorııı işçisi
1,6 CEMAL ALKAN rıvizı_ix vr srorN iscisi
17 rıüsıyiııı oıvinci rEvıizı_ir vr arogNı işçisi
18 cüı-gnHRR oRuç rıvıizı-ir vı aıoıt! iscisi
19 YALÇİN SÖİİİVİİZ rrvıizı_ir vı gıorı! işcisi
20 BlRNAZ çAKlRoGLU rııvıizı_ir vr arorr\ı işçisi
2I rıııciıv MUTLU rıvizı-ir ve seoEN işçisi
22 cıviıcaııı naripoĞlu rrvıizıir vr erorrı işçisi
23 ERHAN AYTEN rrıvizı-ix vı gıorN iscisi
24 rRcirı rRrlı rEıvıizı-i« ve ggoıt! işçisi
25 runcur cürı rrııııizı_ir vı aıoırı işçisi
26 awerirı ııRrıı- rEvizı_i« vı ge oEN isçisi
27 GURKAN KAYAL|K rrıvıizı_ir vE arorN işçisi
28 KlSMET ÇAKAR rEvıizı-ir vı sıorr\ı iscisi
29 sEzER gozooĞaı\ rıvizı_i« vı ge orı! isçisi
30 rRriırıe BAyRAKLı rııvizıir vr aroırı işçisi

Zonguldak İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'ne alınacak personel için 02-03.07.2OL8 tarihlerinde
yapılan kurada çıkan yukarıda adı yazılı asil adaylar aile bildirim formu ile eşi çalışan adayların eşlerine
ait maaş bordroları ve sağlık kurulu raporu ile en geç 13 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine
kadar şirkete başvurmaları önemle duyurulur.

Asil aday|ar istenen belgeleri Şirkete teslim ettikten sonra Komisyonca yapılacak değerlendirme
sonucunda işe girmeye hak kazananların listesi ayrıca duyurulacaktır.
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