
MADEN KAYMAKATilLIGI GUVENL|K KORUCUSU ALITiI |LANI

Maden Kaymakamhk Makamrndan duyurudur.

Elazrg ll Mahalli idareler Mudurlu!0nUn 19.03.2018 tarih ve Sayr:87597291-165.04-E.2790
sayrh yazrsr geregi ; Maden ilgesi mulki srnrrlan iginde bulunan Tepecik kdyii ({ GK), Gezin K6yii
(l GK), Plajkdy Kiiyii (1 GK), Krzrltepe K6y0 (l GK) ve Kartaldere kiiyii (t GK) olmak tizere
toplam (5) GUvenlik Korucusu alrmr yaptlacakttr.

lstekliler, Maden ilge Kaymakamklr Resmi Intemet Sitesinden (www.maden gov.tr) , Maden

Kaymakamhgt Yazr lgleri Mudurlugunden ya da Maden llge Jandarma Komutanh$rndan temin

edecekleri GUvenlik Korucusu Altmr Bagvuru Krlavuzunda belirtilen gartlan ta$rmalan halinde

duyurunun yaprldrlr 28 Mart 2018 tarihi itibariyle 7 (Yedi ) giin boyunca 04 Nisan 2018 giinU mesai

saati sonuna kadar yazrh dilekge ve istenen gerekli belgeler ile gahsen Maden llge J.K.hlrna
mtiracaat edecektir. Posta yolu ile yaprlan bagvurular kabul edilmeyeceKir.

lsteklilere llanen Duyurulur.

GOREVE ALINTADA ARANACAK $ARTLAR:

1. T.C. vatandagr olmak,

2. Askerlik hizmetini yapmtg olmak,

3. 40 Yagtndan gtin almamtg olmak,

4. Okuryazar olmak,

5. Kamu haklanndan mahk0m bulunmamak,

6. 5237 sayrh TUrk Ceza Kanunu'nun 216'ncr maddesinin f inci frkrastnda yaztlt; halktn sosyal

srnrf, rrk, din, mezhep veya b6lge bakrmrndan farkh 6zelliklere sahip bir kesimini, diger bir kesimi

aleyhine kin ve diigmanh!a alenen tahrik etme suglanndan mahkOm olmamak,

7. Taksirli suglar ve agagrda sayrlan suglar drgrnda tecil edilmig hukumler harig olmak Uzere, altl

aydan fazla hapis veyahut affa ugramtg olsa bile devletin gahsiyetine kargr iglenen suglada,

zimmet, ihtilas, irtikap, rtgvet, hrrsrzhk, dolandrncthk, sahtecilik, inancr kdtuye kullanma, dolanli

iflas gibi yuz krzarttct veya istimal ve istihlak kagakgrhlr harig kagakgrkk, uyuqturucu almak ve

satmak, sugtan kaynaklanan malvarklr delerlerini aklamak, resmi ihale ve altm sattmlara fesat

kangtrrma, devlet strlarrnt agt!a vurma suglartndan dolayr hUkUmlU bulunmamak,

8. 37'13 sayrlr terdrle mucadele kanununda sayrlan ter6r suglanna katllmamlg ve bu konuda

h0kOm giymemig olmak,

9. Kan davastna kangmamlg ve bu konuda hlikiim giymemig olmak'

10. Hilihazrrda gdrevlendirilecegi koyde ikamet elmek'
,l1,. G6revini devamlr yapmasrna engel olabilecek seviyede hastahlr, sakathgl veya akll hastaltlt

bulunmamak,

12. Siyasi parti Uyesi olmamak,

13. K6y muhtarlr!r ve ihtiyar heyeti

organlannda gOrevli olmamak,

Uyeligi harig mahalli idarelerin seqimle gOreve gelen



lsreut BELGELER:

1. N0fus cUzdanr fotokopisi ve vukuaflr ntlfus kayt 6me$i,

2. Diploma veya okur-yazar olduluna dair ll veya llge Milli Egitim Miidurluklerinden ahnmrs

belge,

3. Askerlik gOrevini yapmrg olduluna dair belge,

4. Reemi kuruluglardan ahnmrg, guvenlik korucusu olarak gOrevlendirilmesine ve silah

kullanmasrna engel bir sallk sorunu olmadrgrnr g6sterir salltk kurulu raporu,

5. 6 adet vesikalrk fotograf,

6. Sabrka kaydr,

7. luilge nofus mudurlukle.inden ahnmrg ikametglh belgesi.

(nil'E/caat ve sonragnda ibru dilen tfim bdg€/,€rde sah'F,citik yaprld'gt tepit edilirse
garcve son v*ilecs* ve yasat lglem baglatlacaktr.)


