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kurum Adıfunvanı: İnebolu köylere Hizmet Götiirme Birliği
Adresi
Kat:2

: Hüktiıınet Konağı Camikebir Mah. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Sokak No:l
Inebolu /KASTAMONU

Telefonu: 0 366 8l l 40 38 Faks No: 0 366 811 41 00

Meslek Adı: Katı Atık Toplama Hizmeti
isi, erkekDüz İ beden i

Açık İş Sayısı: 2

Niteliği (Geçici/Daimi ): Geçici Deneyim Süresi:
Başwru Tarihleri : 0l 104/2021-48/ 04/2021 tarihleri arasında
Başvuru Adresi: İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği
İrtibat Kişisi: Akif ESGEL Unvanı: Birlik Müdünl

E-posta: İnebolu_idaıe@hotmail.com

ymakamlığı Toplantı Salonuyer: İnebolu ka
Tarih: Başwran adaylara daha sonra ilan
edilecektir.

saat: -
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Çalışma Süresi: 9 Ay Çalışma Saatleri: 08:00- l8:00

3. 15 Mayıs 20l3 tarih ve 28646.sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yiiriirlüğe giren
çalışaıılann İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve 
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ile tamamladığına ilişkin belge, (Son 3 ay içinde)
4. Adli Sicil arşiv kaydı kaydı bulunmamak,
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1 . Ttirk vatandaşı olan,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

KURUM nİıcİı,tnİ

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Telefonu: 0 366 8l t 40 38

e



kanştırm4 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan
mahküm olmayan,
6. Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY, DHKPC, DAEŞ v.b. terör örgütleri ile
irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikep, rilşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışhrma, edimin ifasına fesat
kanştırm4 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçıl* suçlanndan
hakkında soruşturma veya kowşturma olmayan,
7.657 sayıh Devlet Memurlan Kanunun 53. Maddesi hiikümleri saklı kalmak şartıyla
görevini devamlı yapmaslna engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
8. Katı atık aracı arkasında çalışmasına ve tutulmasına engel teşkil edecek sağlık problemi
olmayanlar,
9. Her tiirlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etıne engeli bulunmayan,
10. 45 yaşından gün almamış erkek adaylar
l 1. İnebolu İlçesinde ikamet ediyor olan,
l2.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdtırlüğüne İş Arayan kaydı bulunan
13. Başvuru yapan adayların kişi başına düşen ayhk gelirinin, mütaçlık sının (Net Asgari
Ücretin Agi hariç l/3 ü) altında olması

Tarih: i ./04/2021

Adı S :Akif ESGEL
Unvanı: İlçe Yazı İşleri ve Birlik Müd

Kaşeİmza:

leNot: Bu _form işçi alımı
duyurulması için bağlı
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ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara
mel Merkezine gönderilir

1-İkapetg6h,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğaf
4- İş Kur'dan alınmış iş arayarı kayıt belgesi
5_İş Sağlığı ve Güveıliği Eğitim belgesi
6-Başvuru Formu (Köylere Hizmet Götilrme Birliğinden Temin Edilecek)
7-Adli sicil arşiv belgesi
8-Sağlık raporu (Asil olarak seçilenlerden daha sonra istenecek)

NOT: Noteı huzurunda yapılacak kuranın tarih ve saati başvuran adaylara daha sonra itan
edilecektir.
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Kurum AdıAJnvanı: İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birli gı
Adresi: Hi,ikümet Konağı Camikebir Mah. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Sokak No:1
Kat: 2 İnebolu iKASTAMONU
Telefonu:0 366 811 40 38 Faks No: 0 366 811 41 00

Meslek Adı: Katı Atık Toplama Hizmeti
r Vasıta Ioru erkek

Açık İş Sayısı: 1

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici Deneyim Siiresi: En az 3 yıl
Başvuru Tarihleri: 0| /0412021 ---081041202| tarihleri arasında
Başvuru Adresi: İnebolu Köylere Hizmet Göti,irme Birliği
ırtibat ri si: Akif ESGEL Unvanı: Birlik Müdürü
Telefonu: 0 366 811 40 38 E-posta: İnebolu_idare@hotmail.com

yer: İnebolu kavmakamlı ğı Toplantı Salonu
Taıih: Başvuran adaylara daha soııra ilan
edilecektir.

Saat: -

l hudutlan ve İnebolu hudutlan düilinde İnebolu-Bozkurt -Çalışma Adresi: Kastamonu İ
zeyii irt

il ti
tala n e Do urt I e ok rlÇ nd ro ktogan o bdey ç en ok Ie ily (p öze daresİ 1ncey )

z ö darei s en stah s ed ençem kam no u eŞan y o oçö ama deın Iorp y ç p p ş şo
olarak rı acak

Çahşma Süresi: 9 A Çalışma Saatleri: 08:00- 18:00

_3 
c, ClE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (en az 3 yıl önce belirlenen siirücü

belgesine sahip olmak)
4. Adli Sicil arşiv kaydı kaydı bulunmamak,
5. Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya düa fazla süreyle hapis ceiasina ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa| düzene ve bu düzenln işleyişiıe karıı
suçlar,^_cinsel dokunulmazhğa karşı suçlar, zimmet, ifiikap, rüşvet, hırsızlık, doiandıncılıL,
sahtecilik, güveni köttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye feİat karıştırma, edimin ifasına fesat
kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahküm olmayan,

venli ne v.b. terörDY, DHKPC, DAElar Tö/Ps eri ile

1 . Türk vatandaşı olan,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

a
6. Devletin



irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtik6p, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcıhk, sahtecilik,
$iveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan
hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hiikümleri sakh kalmak şartıyla
görevini devamh yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
8. İş makinesi kullanmasına engel teşkil edecek sağhk problemi olmayaılar,
9. Her tiiılü iklim ve yolculuk şaıtlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
l0. 30 - 50 yaş arast erkek adaylar
l 1. İnebolu İlçesinde ikamet ediyor olan,
l2.Çalışma ve İş Kurumu İl Mtldtirltigtine İş Arayan kaydı bulunan
13. Başwru yapan adayların kişi başına düşen aylık gelirinin, muhtaçhk sının §et Asgari
Ucretin Agi hariç l/3 ü) altında olması

Tarlwal..lo4l2021
: Akif ESGELAdı

lvluollru

Kaşe/Imza:

Not: Bu form
duyurulması i

r meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara
iü Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezine gö nder ilir.

Unvanı:


