T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Personel Daire Başkanlığı

Üniversitenizin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 17.09.2021-21.09.2021 tarihlerinde ilan edilen
“Sürekli İşçi (657 sayılı Kanunun 4/D maddesi) Alım İlanına müracaatım sonucunda Üniversiteniz İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı kadrosunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” unvanında çalıştırılmak üzere 27.09.2021
tarihinde yapılan noter kurasına göre (Isparta /………………..) asıl listede yer almaktayım.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 nci maddesinde aranan genel şartları taşıdığımı, gerçeğe aykırı
belge ve beyanda bulunduğum takdirde atamamın yapılmayacağını, atamamın yapılmış ve göreve başlatılmış
olsam dahi atamamın iptal edileceğini, aksi takdirde Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağını,
bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceğini biliyor, taahhüt ediyor ve
sorumluluğumu kabul ediyorum.
İstenilen belgeler dilekçem ekinde sunulmuş olup gereğini arz ederim.

Adı Soyadı
Tarih
İmza

:
:
:

ADRES:

Telefon:

Ek:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile Tamamladığı ve Geçerli Özel
Güvenlik Sertifikası ile Kimlik Kartı (Silahlı/Silahsız) Onaylı Sureti
3- Adli sicil/Arşiv kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
4- Fotoğraf (2 adet vesikalık)
5- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul
edilecektir.)
6- Öğrenim Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti ((E-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belge kabul
edilecektir.)
7- En az bir yıl süre ile iş deneyimine (kamu ve özel iş yerlerinde) sahip olmak, bu deneyimini sigorta
hizmet döküm belgesi ile belgelemesi gerekir.
8- En az 1.70 cm boyunda olduğuna dair aile hekiminden onaylı belge
9- İlan tarihi itibariyle başvuruda bulunduğu kadronun görev yerinde ikamet ettiğine dair belge (e-devlet,
nüfus müdürlüğü veya muhtarlıklardan alınacak)
10- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin A fıkrasının 7 inci maddesi “53 üncü
madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı
bulunmamak.” hükmü gereğince her hangi bir sağlık kuruluşundan alınacak Tam Teşekküllü Sağlık
Raporu.

