
 

Türkiye'nin En İyi Kamu Personeli Alımı Uygulamamız 

Türkiye'nin En Büyük Kamu Personeli Alımı Facebook 
Sayfamız 

Yeni Facebook İş İlanları Kariyer Sayfamız 

www.isilanlarikariyer.com 

Sitemizden izinsiz ilanlarımızı takip ederek duyuru 

yapan, bilgisiz ve adaylarla ilgisiz sayfaları lütfen 

takip etmeyin. Biz sizler için buradayız ve her zaman 

desteğiniz olacağız. 

Not: Aradığınız ilan metni aşağıda yer almaktadır. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kamu.Personeli.Alimi
https://www.facebook.com/KamuPersoneliAlimi/
https://www.facebook.com/KamuPersoneliAlimi/
https://www.facebook.com/isilanlarikariyer
http://www.isilanlarikariyer.com/
http://www.isilanlarikariyer.com/


T.C.
AK$EHiR ir,qnsi

Sosyal Yardrmlapma ve Dayanrgma Vakfr

Sayr :2017
Konu : Gegici personel ilam

i.i'

qALr$MA VE i$ KURUMU HIZMET'MERKEZI
AK$EHiR

ingi: Vakrf Miitevelli Heyetinin 04.01.2017 tarih ve 2017l0l-26sayilr Karan 
lllil

ilgi karar gerepi, Vakfimrzda altr ay stireyle gegici personel statiistinde gahgtrnlacek
olan personetr ahmr igin yazrmrz ekindeki ilan:Ln i;-fUn sayfasmda yayrnlanmasr hususuncla
gere[ini rica ederirar 

i,,i,r
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EKI:
-Kurum Drgr iggi Talep Formu(2 sayfa)

13.0r.)017

't,

Seyrar Mah. Hastane Cad.. No:l Akgehir / KONYA
Tel-Faks: 0(332)8110423 e-posta: aksehirsydv@ttmail.com

Aynnhh bilgi igin irtibat S. SADIQ Vakrf Muduru



T"C.
AK$EHIR ir,qnsi

Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrqma Vakfi
KURUM Dr$r i$Qi TALEP FORMU

igyeri Adr :Akqehir itgesi l,iosyat Va.arm6.rn" 
"" 

D"y*t$*" Vakft
Adresi :Seyran Mah. Hastane Cad. No I Akqehir/KONyA
T'elefonu : 0332-81t0423 Faks : 0332-E110423

TALEP/BA$VTJRU nilCiln ni

ISagvuru Ta:rihleri: 23.01.2017 - /9.01.2017irqgvrrrrr rd,rrlrrlvJl. z.J"vL.avLI - /-7.\JI.zvIl 
ilii

Baqvuru Adresi: Akgehir ilgesi Sosryal Yardlmlayna ve Dayanrgml Vakfi Akgehir /KONYA 'i;ll

Bagvuru $ekli: Baqvurular istenilen belgelerle birlikte gahsen bagvurulacal* olup, posta, kargo ve dij!6riil. ui.
yolla yaprlan hagvurular kabul edihLrey,ecektir. Bagvunzurlar miilakata tabi tutulacaktr.
irtibat Kiqi: Salim SADIQ (Vakrf N [ttdiirii)

MESLEKi oZnr,r,irr,nn
Ig Alam/Pozrisyon: Gegici persorel I.l

ADAYLARDA ARANILAN N iTIII.,iKLER
tr -Tiirkiye Cumhuriyeti Vatandar;r o,lmak"

2-Medeni haklanru kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yagrm bitirmiq olmak. 

i;fii

4-Erkekler igin Askerlik gdrevini yapml$ veya ruaf olmak ya da askerlikle iligkisi bulunmiiinak.
5-Kamu hakl annLdan mahrum bu lunmamak.
6-Taksirli suglar ve aga[rda sayrlan suglar drqrnda tecil edilmig hiiktimler harig olmak iizere alr
lrapis veya 6 aydanfazlahapisvr:ya affau[rarnrg olsalar bile devletin gatrsiyetine kargr iglenen
suglarla, zirnmet, ihtilas, irtikAp, riigvet, larrsrzhk, sahtecilik, dolandrncrhk, inancr kdtiiye ili]i

kullanma, dolanh iflas gibi iuzkruarru veya geref ve haysiyeti krncr sugtan ve istimal, istiitillak
kagzkgrhpr harig kagakgiltk, resnf ihale ve ahrn salrmlara fesat kanqhrma, devlet srrlanm agrSa
vurrna suglarmdan dolayr htikiim lii bulunmamak.
7-Enazilkokul mezunu olmak. 

,,irii

8-Akgehir i19e miilki idare smrlzn iginde ikannet ediyor olmak ,irii

igvnni niLcir,nni



BAgvuRU iqiru isrnNnN BIoLGELER

2 -Niifu s ci.izdaru fbtokopisi
3-Askerlik dururn belgesi

4-Adli sicil kaydr belgesi

5- Diploma fotohopisi
6- Akgehir ilgesi miilki srrurlan igerisinde ikamet etti[ine dair berge.
7- Salhk raporu
8- ,{day tarafindrun sunulmasr uygun bulunan niteliklerini ve yetkinliklerini gdsterir sertifika ve
belgeler.

1- Ev temizlifi konusunda deneyimni olmak

Vakfirmz Miitevelli H<yeti bu teroih sebeplerini kaldrrmaya, deligtirmeye ive
yenilemeye yetkilidir. Birden ,rbzla bagvumnun olmasr durumunda Mtitevelli Heyetirniz
miilakat yoluyla ahm yaprlacaktrr. Miitevelli Heyetimiz mtilakatyaprp, yapmamakta, GeQici
Personel alrmr yaprp yapmamakta serbesttir.

ilan olunrr.

Tarih
Adr Soyadr

Unvanr
imzasr

TERCIH SEBEPLERi

t3,0r.20t7
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