TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(1 Adet Şoför-İtfaiye aracı)
KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır.
AÇIKLAMA VE ARANAN ŞARTLAR

Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan Vardiyalı çalıştırılmak üzere 1
Adet Şoför-İtfaiye aracı (daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3
kişilik ) 1/3 oranında noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde
Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı
salonunda yapılacaktır. İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu
tarihten sonra ibraz edilen evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında
eksik ya da hata olan kişiler kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için
işveren tarafından ayrıca davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az İlkoğretim mezunu en çok ortaöğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu
Tüzel kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, itfaiye aracını Şoför olarak kullandığına
ilişkin (en az iki yıl) belgeleyen, en az 10 yıl ve üzeri tecrübeli E sınıfı sürücü ehliyetine sahip
olduğunu içeren belge, SRC2 belgesi,SRC4 belgesi, pisikonteknik belgesi, Mesleki belge
(itfaiye aracı olarak kurum-Kuruluş, Birlikler/veya derneklerce düzenlenen eğitim
programlarına ,ilk yardım eğitimine katılarak almış olduğu belge, iş sağlığı ve iş güvenliği
eğitimine katılarak buna ilişkin belge bulunmak
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. - Kura çekimi
sonucu seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. - Gerçeğe aykırı belge veren
adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016
-

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(1 Adet beko loder sürücüsü)

KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır
AÇIKLAMA VE ARANAN ŞARTLAR
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan 1 Adet beko loder sürücüsü
(daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3 oranında
noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt Mahallesi
Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz edilen
evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan kişiler
kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından ayrıca
davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az İlköğretim en çok önlisans mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel
kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, beko loder sürücüsü görevini yürüttüğüne ilişkin
(en az üç yıl) belgeleyen, en az 3 yıl ve üzeri tecrübeli G-B sınıfı sürücü ehliyetine sahip
olduğunu içeren belgeler istenilmektedir.
- İlgilenenler sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. - Kura çekimi
sonucu seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. - Gerçeğe aykırı belge veren
adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(1 Adet makam şoförü)

KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan 1 Adet makam şoförü (daimi
İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3 oranında noter
kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt Mahallesi Cami
Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. İlgililerin
istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz edilen evraklar işleme
alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan kişiler kuraya tabi
tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından ayrıca davet
yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az İlkokul mezunu en çok ortaöğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu
Tüzel kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, makam şoförü görevini yürüttüğüne ilişkin
(en az iki yıl) belgeleyen, en az 10 yıl ve üzeri tecrübeli B sınıfı sürücü ehliyetine sahip
olduğunu içeren belgeler istenilmektedir.
— İlgilenenler sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. - Kura çekimi
sonucu seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. - Gerçeğe aykırı belge veren
adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Vidanjör Şoförü 1 Adet)
KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır
AÇIKLAMA
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan Vidanjör Şoförü 1 Adet (daimi
İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3 oranında noter
kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt Mahallesi Cami
Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. İlgililerin
istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne
Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz edilen evraklar işleme
alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan kişiler kuraya tabi
tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından ayrıca davet
yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az ilkokul en çok ilköğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel
kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, en az 4 yıl vidanjör şoförlüğü görevini yürüttüğüne
ilişkin belgesi bulunmak, iş güvenliği belgesine sahip olmak;
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu
seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adaylar
kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

Hasan Erden ÖZDEN
Belediye Başkan V.

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Tuvalet Temizlik Görevlisi 2 Adet)
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır

AÇIKLAMA
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan Tuvalet Temizlik Görevlisi 2
Adet (daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3
oranında noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt
Mahallesi Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda
yapılacaktır. İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz
Yazı İşleri Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz
edilen evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan
kişiler kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından
ayrıca davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az ilköğretim en çok ortaöğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel
kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, Tuvalet Temizlik Görevlisi görevini yürüttüğüne
ilişkin (en az dört yıl) belgesi bulunmak, iş güvenliği belgesine sahip olmak;
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu
seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adaylar
kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

Hasan Erden ÖZDEN
Belediye Başkan V.

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Süpürgeci temizlik işçisi 3 Adet)

16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır
AÇIKLAMA
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan süpürgeci temizlik işçisi 3 Adet
(daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3 oranında
noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt Mahallesi
Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz edilen
evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan kişiler
kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından ayrıca
davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az ilköğretim en çok ortaöğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel
kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, süpürgeci temizlik işçisi görevini yürüttüğüne
ilişkin (en az iki yıl) belgesi bulunmak, iş güvenliği belgesine sahip olmak;
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu
seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adaylar
kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

Hasan Erden ÖZDEN
Belediye Başkan V.

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(1 Adet Lastik tekerlekli ekskavatör sürücüsü)
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır

AÇIKLAMA
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan 1 Adet Lastik tekerlekli
ekskavatör sürücüsü (daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3
kişilik ) 1/3 oranında noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde
Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı
salonunda yapılacaktır. İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu
tarihten sonra ibraz edilen evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında
eksik ya da hata olan kişiler kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için
işveren tarafından ayrıca davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az ilköğretim en çok ortaöğretim mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel
kişiliğine haiz kurumlarda hizmet vererek, Lastik tekerlekli ekskavatör sürücüsü görevini
yürüttüğüne ilişkin (en az üç yıl) belgeleyen, en az 3 yıl ve üzeri tecrübeli Kazıma ve yükleme
ekskavatör operatörlük belgesine sahip olmak, en az iki yıl Zemin sıkıştırma (silindir)
belgesine sahip olmak, en az dört yıl kazıma ve yükleme kanal kazıyıcı Beko loder
operatörlük belgesine sahip olmak, iş güvenliği belgesine sahip olmak;8 yıllık B Sınıfı
ehliyetine sahip olmak
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu
seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adaylar
kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

Hasan Erden ÖZDEN
Belediye Başkan V.

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(PARK TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 Adet)
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi. Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve
meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır

AÇIKLAMA
Türkeli Belediye Başkanlığı bünyesinde boş bulunan PARK TEMİZLİK İŞÇİSİ 1
Adet (daimi İşçi) alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların (1 aday için 3 kişilik ) 1/3
oranında noter kura çekimi 26.04.2017 tarihinde saat 14.00 Türkeli İlçesinde Güzelyurt
Mahallesi Cami Sokak No:4 adresinde Türkeli Belediye Başkanlığı toplantı salonunda
yapılacaktır. İlgililerin istenilen belgelerini 24.04.2017 tarihi saat 12.00 kadar Belediyemiz
Yazı İşleri Müdürlüğüne Şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ibraz
edilen evraklar işleme alınmayacak ve inceleme sonucu evraklarında eksik ya da hata olan
kişiler kuraya tabi tutulmayacaktır. Başvuranların kuraya katılmaları için işveren tarafından
ayrıca davet yapılmayacaktır.
Kura sonucu oluşan listede yer alan adaylara belediyemizin belirleyeceği yer, tarih
saatte yazılı ve sözlü sınav için tebligat yapılacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen
belgeler: En az ilköğretim en çok lisans mezunu olduğunu belgelemek, Kamu Tüzel kişiliğine
haiz kurumlarda hizmet vererek, en az 3 yıl PARK TEMİZLİK İŞCİSİ görevini yürüttüğüne
ilişkin belgesi bulunmak, iş güvenliği belgesine sahip olmak,
İlgilenenler Sinop Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir – Sinop Çalışma İş
Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle
birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu
seçilen adaylar yazılı ve sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adaylar
kura çekimine tabi olmayacaktır. 21.03.2016

Hasan Erden ÖZDEN
Belediye Başkan V.

