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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ  ALIMI İLAN FORMU 

KURUM BILGILERI 

Kurum Adı /Unvanı: Melikgazi Belediyesi Temel ihtiyaç Maddeleri San.ve Tie. işlt. AŞ  

Adresi: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:38 38030 Melikgazi/ICAYSERI 

Telefonu: (0352) 252 13 33 Faks no: (0352) 222 92 75 

TALEP/BAŞVURU BILGILERI 

Meslek Adı: 9622,02 BEDEN Işçisi (GENEL) 
Açık İş  Sayısı:52 (Bu meslekteki 5 kişi engelli personel 

pozisyonuna yerleştirilecektir.) 

Niteliği (Geçici/Daimi): 
GEÇICI (Belirli Süreli iş  Sözleşmeli.) 

5 Ay 17 Gün ( 167 takvim günü) 

Deneyim Süresi: Fiili olarak yapılacak işin alanında tecrııbeli 

olmak 

Başvuru Tarihleri: 25.08.2021 - 27.08.2021 

Başvuru Adresi: http://www.melikgazi.bel.tr  

Irtibat Kişisi: Veli KARA Unvanı: TIM. AŞ  Büro personeli 

Telefonu: 0(352) 252 19 26 e-posta: vkara@melikgazi.bel.tr  

BAŞVURU BILGILERI 

bulunduğu 

şekilde 
belgeleri 
belgeleride 

Başvuru 

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-19 

Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece 

yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış  
htto://www.melikğazi.bel.tr  web adresi, Belirli süreli işçi 

(Korona) virüsü, SARS-CoV ve MERS-CoViunda içinde 

web adresi üzerinden alınacaktır, Şahsen, Kargo, Posta vb. 

oldukları  özgeçmiş  (CV) ve istenilen diğer bilgi ve 

alımı  ilan kısmından 27/03/2021 tarihine kadar talep edilen 

özgeçmiş  (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. 
ve  Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir. 

ekleyerek başvuru yapmalan gerekmektedir. Değerlendirme 

süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz 

Çalışma Adresi: Kayseri il sınırlan içerisi Muhtelif yerler 

Çalışma Süresi: Tam zamanlı  Çalışma Saatleri: 08.00-17.00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

ı  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  olmak. 

2 Medeni haklannı  kullanma ehliyetine sahip olmak. 

3 20 yaşını  doldurnıuş  50 yaşını  aşmamış  olmak, 

4 Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

5 

657 sayılı  Kanunun 48'inci maddesinin birinci fikrasmın (A) bendinin (5) numaralı  alt bendinde belirtilen suçlarından mahkum 

olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş  olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış  olsa bile devletin güvenliğine karşı  suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı  suçlar, zimmet, irtikk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahlalm olmamak.) şartı  aranır. 

6 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları  taşımak. 

7 Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak. 

8 Fiili olarak yapı lacak işin alanında tecrubeli olmak. 

9 
, 	,, 	.... 	. 

	

Başvuru 1.1121 	• 	i 	, . ile Kayseri sınırları  içerisinde ikamet etmek. 

.,., 
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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ  ALIMI İLAN FORMU 

ı  o En az ilkokul mezunu olmak. 

ı l 
Başvuru evraklan üzerinden yapılan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan tam teşekküllü hastaneden 
görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı  ve özrü bulunmadığını  gösterir Sağlık Raporu 
istenecektir. 

ı  2 Emekli olmamak. 

ı   3 
Engelli personel alanına başvuran kişilerin işin gereğine uygun olarak çalişabilir durumda olması  ve en az %40 engelli 

raporunun bulunması  gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇIN GEREKLİ  BELGELER 

. Nüfus Cüzdan Sureti. 

. SOK Hizmet Dökümü (Barkodlu) (Çalışı lan işyerleri unvanh.) 

. Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi 

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş  biometrik olması  ve bilgisayar ortamında doldurulacak I adet başvuru formuna 

yapıştırılarak teslim edilmesi.) 
. özgeçmiş  ( A4 kağıdını/1 ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğraflı  .) 
. Askerlik Terhis Belgesi asl ı  veya sureti. 
. Sürücü belgesi fotokopisi 
. Başvuru evraklan üzerinden yapı lan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan tam teşekküllü hastaneden 

görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akı l hastalığı , vücut sakatlığı  ve önü bulunmadığını  gösterir Sağlık Raporu 
isteneeektir. 
. Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydım gösterir belge. 
. Talep edilen Meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri 
- Sağlı k Raporu (Engelli Personellerin Engel Durumunu Gösteren Belge) 
- Engellilerin !şkuriclan tescil kayıt belgesi. 

FORM ONAY BILGILERI  
, 

Tarih: 25.08.2 ı  .. 

Adı  Soyadı: 016 	... . 	. 
Unvanı: İnsa 	.. s 	a  •  -,- ı  ve E 'm Müdürü 

Kaşe/Imza: 

..,,. 
7,4  

Not: Bu form işçi alımı  yap ılacak her nıeslek.ip "91; r ı  d zenlenerek arayanlara doyurulması  için bağlı  
olunan iŞKUR Müdürliiğüne/Hiiinetisterkeiri4 riderilir 
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KURUM BILGILERI 

Kurum Adı /Unvanı: Melikgazi Belediyesi Temel ihtiyaç Maddeleri San.ve Tie. Işlt. A$ 

Adresi: Hunat Malı. Nuh Naci Yazgan Cad. No:38 38030 MelikgaziaCAYSERI 

Telefonu: (0352) 252 13 33 Faks no: (0352) 222 92 75 

TALEP/BAŞVURU BILGILERI 

Meslek Adı : 8332.09 Ağır Kamyon Şoförü Açık İş  Sayısı: 3 

Niteliği (Geçici/Daimi): 
GEÇICI (Belirli Süreli iş  Sözleşmeli.) 
5 Ay 17 Gün ( 167 takvim günü) 

Deneyim Süresi: Fiili olarak yapı lacak işin alanında tecrübeli 

olmak 

Başvuru Tarihleri: 25.08.2021 - 27.08.2021 

Başvuru Adresi: httrı://www.ınelikQazi.bel.fr  

Irtibat Kişisi: Veli KARA Unvanı: TIM. AŞ  Büro personeli 

Telefonu: 0(352) 252 19 26 e-posta: vkara@melikgazi.bel.tr  

BAŞVURU BİLGİLERİ  

bulunduğu 
şekilde 
belgeleri 
belgeleride 
Başvuru 

Pandemiler veya Pandemik (epidemi) hastalıklar (Corona / COVID-19 
Beta-Coronavirus vb.) ile mücadele kapsamında talepler sadece 

yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar hazırlamış  
http://www.melikeazi.bcür  web adresi, Belirli süreli işçi 

(Korona) virüsü, SARS-CoV ve MERS-CoVunda içinde 
web adresi üzerinden alınacaktı r. Şahsen, Kargo, Posta vb. 

oldukları  Özgeçmiş  (CV) ve istenilen diğer bilgi ve 

alımı  ilan kısmından 27/08/2021 tarihine kadar talep edilen 
özgeçmiş  (CV) ve ekli belgeler üzerinden yapılacaktır. 

ve  Belediyemizin Şirketi sorumlu değildir. 
ekleyerek başvuru yapmaları  gerekmektedir. Değerlendirme 

süresi içerisinde ulaşmayan başvuru ve eklerinden Belediyemiz 

Çalışma Adresi: Kayseri il sınırlan içerisi Muhtelif yerler 

Çalışma Süresi: Tam zamanlı  Çalışma Saatleri: 08.00-17.00 

MÜRACAAT KOŞULLARİ  

ı  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  olmak. 

2 Medeni haklarını  kullanma ehliyetine sahip olmak. 

3 20 yaşını  doldurmuş  50 yaşını  aşmamış  olmak. 

4 Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

5 

657 sayılı  Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasmın (A) bendinin (5) numaralı  alt bendinde belirtilen suçlanndan mahkum 

olmamak (Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş  olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir yı l 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış  olsa bile devletin güvenliğine karşı  suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı  suçlar, zimmet, irtildp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncı lık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 

ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat Icanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçı lık 

suçlarından mahküm olmamak.) şartı  aranı r. 

6 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları  taşımak. 

7 Talep edilen meslek ile ilgili belgelere sahip olmak. 

8 Fiili olarak yapı lacak işin alanında tecrübeli olmak. 

9 Başvuru tariğl,npaij ile Kayseri sını rları  içerisinde ikamet etmek. 
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KURUM DIŞI KAMU işçi ALIMI ILAN FORMU 

10 En az ilkokul mezunu olmak. 

11 
Başvuru evraldan üzerinden yapı lan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan tam teşelckiillü hastaneden 

görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı  ve özril bulunmadığını  gösterir Sağlık Raporu 
istenecektir. 

12 Emekli olmamak, 

13 
Engelli personel alımına başvuran kişilerin işin gereğine uygun olarak çalışabilir durumda olması  ve en az %40 engelli 

raporunun bulunması  gerekmektedir. 

BAŞVURU IÇIN GEREKLİ  BELGELER 

. Nüfus Cüzdan Sureti. 

. SOK Hizmet Dökümü (Barkodlu) (Çalışı lan işyerleri unvanh.) 

. Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi 

. 3 Adet fotoğraf ( Son 3 ay içinde çekilmiş  biometrik olması  ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna 
yapış t ı rı larak teslim edilmesi.) 
. Özgeçmiş  ( A4 kittıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde fotoğrailı  .) 
. Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi aslı  veya sureti. 
. Sürücü belgesi fotokopisi 
, Başvuru evraklan üzerinden yapı lan inceleme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaydan tam teşekküllü hastaneden 

görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akı l hastalığı, vücut sakatlığı  ve özrü bulunmadığını  gösterir Sağlık Raporu 

istenecektin 
, Adli Sicil ve Adli Arşiv Kaydını  gösterir belge. 
. Talep edilen Meslek ile ilgili gerekli mesleki belgelerin fotokopileri 

FORM ONAY BILGILERI 

Tarih: 
' 

2 5.518. 	.021 • 	.4 	.,, 	.77 

Adı  Soyadı : 	ıtil U ı  0 

Unvanı: İ n 	trı.t . 	:0:,:. 	m 	, udıı ru 

Kaşe/Imza t.. 

Not: Bu form Işçi alımı  yap ı  acalehorlı 	k,içiiı  ayr ı  ayrı:qiizealenerek iş  arayanlara duyurulması  için bağlı  

olunan IŞXUR Il Müdürlüğüne/flizıiret, Orlıriitie gönderi r. 
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