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EK-1 
KURUM DI~I KAMU i~<;i ALIMI iLAN FORMU 

KURUM BiLGiLERi 

Kurum Ad1/Unvani: UZUN KO PRO BELEDiYESi PERSON EL LTD. $Ti. 

Adresi: CUMHURiYET MAH.19 MAYlS CAD. NO: 160 

Telefonu: 0 284 513 11 43 Faks no: 

TALEP /BA$VURU BiLGiLERi 

Meslek Adi: $6f6r A~1k i~ Say1s1: 1 

Niteligi (Ge~ici/Daimi): SOREKLi Deneyim Siiresi:lOy1l 
SOZLE$MELi 

Ba~vuru Tarihleri: 17.06.2020 - 19.06.2020 

Ba~vuru Adresi: UZUN KO PRO BELEDiYESi PERSON EL LTD. $Ti. 

irtibat Ki~isi: Mehmet Ali DOMATES~i Unvam: SiRKET MO DORO 

Telefonu: 0 284 513 11 08(124) E-posta: 

GOR0$ME/MULAKAT BiLGiLERi 

Yer: UZUNKOPRO BELEDiYESi PERSON EL LTD. $Ti. 

Tarih: 22.06.2019 Saat: 10.00 - 11.00 

~ALl$1\:1A $ARTLARI . 

~ah~ma Adresi: UZUN KO PRO BELEDiYESi PERSON EL LTD. $Ti. 

~ah~ma Siiresi: SUREKLi ~ah~ma Saatleri: 08.30-17.30 

MORACAAT KO$ULLARI I 
i 

. Tiirkiye Cumhuriyeti vatanda$1 olmak, 

. Medeni haklann1 kullanma ehliyetine sahip olmak, 

. Erkekler ii;:in, Askerlik g6revini yapmt$ veya muafohnak, ya da askerlikle ili$kisi 
bulunmamak, 

. En az ilkokul mezunu olmak . 
. En az D s1111f1 ehliyeti olmak ve I Oy1l aktif arai;: kullamnak. 

Pisikoteknik belgesi olmak . 
. SRC 2 ve SRC 4 belgesi olmak. 
ilk yard1m sertifiks1 olmak . 
. Tiirk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen siireler ge9mi$ olsa bile; kasten 

i$1enen bir sui;:tan dolay1 bir yt! veya daha fazla siireyle hapis cezasma ya da affa ugramt$ 
olsa bile devletin giivenligine kar$t sui;:lar, Anayasal diizene ve bu diizenin i$1eyi$ine kaf$t 
sui;:lar, zimmet, irtikiip, rii$vet, lmstzhk, doland1nc1hk, sahtecilik, giiveni k6tiiye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat kan$ltm1a, edimin ifasma fesat kan$ltnna, sui;:tan kaynaklanan 
malvarhg1 degerlerini aklama veya ka9ak91hk sui;:lanndan mahkUm olmamak . 

. Gorevin 6zelligine gore egitim, ya$, tecriibe gibi iizel $Urt!an ta$tmak. 
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BA~VURU i~iN G!lREKLi BELGELER 

. Niifus ciizdan sureti 

. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi 
. 3 Adet fotograf (Son 3 ay ic;inde ¢ekilmi~ olmas1 ve bilgisayar ortammda doldurulacak l 
adet ba~vuru fonnuna yap1~tinlarak teslim edilmesi) 

. Oz gec;mi~ ( A4 kag1d111111 on yiiziinii gec;meyecek ~ekilde) 

. Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduguna dair belgenin ash veya sureti . 

. Ba~vuru ba~lang1<; tarihi itibariyle Uzunkoprii il<;e snmlan i<;erisinde ikamet 
ettigine dair Niifus Miidiirliigiinden ahnacak belge . 

. Gorevini siirekli yapmasma engel olabilecek akil hastahg1, viicut sakatl1g1 ve 
ozrii bulunmad1g1111 gosterir Saghk Raporu (Miilakat1 kazanan adaydan tam te~ekkiillii 
hastane raporu istenecektir) 

. Adli ve idari soru~tumrn sonucunda atanmasma engel bir durumu bulunmad1g1111 gosterir 
Adli Sicil Kayd1. 

.i~kur kay1t belgesi 

Not: Evrak teslimi ~ahsen yapilacak olup Kargo, Posta vb. ~ekilde yapilacak ba~vurula 
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

IFORMON7n'tli',_,.;......,'ni-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 

Not: Bu form isri al1m1 yap1/acak her meslek i[in ayn ayn dilzenlenerek is arayanlara duyurulmas1 icin bag/I 
olunan !$KUR ii Mildurlugune/Hizmet Merkezine gonderi/ir. 


