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_ij9j Saü,ıIı Beledile Kaııtıııtıııtın 49. Maddesi tıvarıııca kadro karşılığı Taı-ı-ı Zaınaı-ılı
siiziesıııel i persoııel alıı-ıacaktır.

AttANAN DİĞER ŞAR,|LAR

l- 657 Sal,ılı Devlet Memurları Kaırtıııı-ıııuı,ı 48. Maddesiııde beliıtileıı şaftları taşıınak.
2- Göreviııi del,aıılı \apmasıııa eııgel olacak sağlık probleıni olınaınak.
3- Başka bir kaını-ı ktırı,ıırruııda sözleşıneli olarak çalışıyor olınaınak.
;l- Aıdın İli çlne İlçesi sıııırları içerisinde ikaınet edi1,or olınak. 1İlaıı döııeıniııde;,,apılaıı adres

değişiklikleri geçersiz sal,ılacak.)
5- Görevi ıı iı-ı gerekti rdiği yazı l ı ı-ıı prograııılarıııı bi lıııek.

İ]AŞVU RL,, SIRASINDA i sırN i ır; 
"- 

BELG ELER:
l- Başr ııı,tı dilekçcsi.
]- [lnirersiteııin il_eiIi böliiıniindeıı ı,}ıezLııı olıııak üÖğreııiın duruınunı"ı gösterir belgenin aslı 1"a

da oııa1 lı fotokopisi)
j- Niifiıs ci.izdaıı fotokopisi
:l- Yerleşiı,ır yeri belgesi
5- Özgeçnıiş
6- Sağlık raporu
7- Erkek ada1,Iar içiıı askerlikle ilgiIi dtıruırıtıırı"ı gösterir belge
B- 2 adet ı,esikalık fbtoğraf
9- Adlisicilbclgesi
10- 657 Salılı D.M.K.'ı-ıı_ıı-ı.i8/A 5 ıı-ıaddesiı-ıde beliıtilen suçlardaıı ıııalıküıı-ı olnıadığına dair

ber.,aı,ı ı .

BAŞ\ıURL]:

Ytıkarıcla beliııileı-ı şartları taşı},an ada1,1ar. başr,ııru sırasıırda istenilen belgeler ile birlikte
0(ıı'i l,/20 i 7 Pazaıtesi gi.iııii saat l f :00'a kadar Çine Belediye Başkanlığıı-ıa şahsen ı-ı,ıüracaat

eı]ccekleı,diı,.1[-ıçlinci.i şahıslar eli1,,le. Posta ve e-ı-ı-ıail ile ;-apılaıı ınüracaatlar kabul
edilıı,ıcvecektir.)Geıçeğe aıkırı bel"aı-ıda bı_ıluııdtığu tespit ç,dilen ada1,larıı-ı sınavları geçersiz sayılır ve
qöreve başlatı!ıııaz.Görer,e başlatılı,ııış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
l-ıaklarıııda 5237 say,ılı Ti_irk Ceza Kaııı_ıı-ıtıı-ıı-ıır il_qili hiiki.iıııleri uy,guIaı-ııırak |izere Cı_ııı-ıl-ıurivet
Başsar"c ı l ığı ı]a suç dur-rırtı sıı ırda bu l ıııı u lacaktı r.

StNz\V:
Ada1 lar söziii sıııar,,a tabi tııtıı|acaklardır. Sözlii sııravda ada1,1arıı-ı ıııesleki geı-ıel kültür.

1eteııek. kavralış. ifade ve tenısil kabilileti, davranış ı,e ınesleğe uygunluğu gibi niteliklere sal-ıip
olup. cılıı,ıadığı g(ız öı-ıiiı,ıde btılı_ıııdıırı_ılacaktır.

Sözlt'i sıııav Tarihi. 06llIl2011
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Yer: Belediı,e Toplaııtı Saloııtı Çiııe/AYDIN
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1 \4iilıendis T.H. 1 Fakti lteleri ı-ı G ıda Mülıeı-ıd i s l iği Böl tiın leriııden ınezlııı olı-ı-ıak
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