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GENEL vE özEL şARTLAR . .

Madde48. (2670 Sayılı l:anİınun l4.ı'mıddesiyle değişik şekti.)
Devlet Mcmurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şanlar aıanır;

A - GENEL ŞARTLAR.:
Tüık vatandaşı oImak,

2. Bu kanunun 40. maddesindeki yaş şartınİ taşımak, (Müıacaat
doldurmuş olmak) . ,

3. Bu kanunun 4t. maddcsindcki öğrenim şaıtlannı taşımak,

4. Kamu hakJanndan mahhm bulunmamaİ,

ıarjhinde l8 yaştnı

' 5. (3697 Sayılı Kanunla değişik fıkra) Talairli suçlar vc aşağıda sayılan suçlar. dışında tccil
edilıniş iıiikümler h'ariç olmak üzerc ağır hapis veya 6 aydan fazJa hapis . veyaiut afıa
uğrarr.uş olsaJar bilc devlctin şaisiyetine kaqı işlenen suçtarla, zirrunbt, ihtilas, inikap,
rüşvcç hııszlık, dolandıricılık, sahtecilik, inancı kötiiye kullanma, dotaılı iflas gibi yiiz
kızarucı ycya şcrcf ., ve haysİyetİ kıncı suçtan vcya istimal 've iflaş kaçakçılığ 'hariç

kaçaiçılık, resmi ihalc ve alrm satırrılara fesat karışnrmak, Devlet sırlannı açığa vurm3
suçlanndan dolayı hükümiü bulunmamak, :

6. .tskcrlik durumu itibariyle.
a) .{skerlikle ilgili bulunmamak,
b) .{skcrljk çağına geJmemiş butunmak,

:. .\skerlik çığına gelmiş 'se ' muv''zaf asker|ik hizmetini yaprnış .veyatıuı ertelcnmiş_
veya yedek sınıfa gcçirilmiş olmak,

7. -ı 
j. madde hükümieri saklı kalmai kaydı ile görevini dc devamlı , yapmasına cngel

:i:bilecck vücut vcya akıl hısıalığı veya vücut sakatlığı ile özüriü bulıinmamak,

ll - ıIZEL ŞARTLAR:
! !{:=met , görcceği sıhıf için 36. vc'4l. maddcterde bclinilcn öğrcfim

i,.:rumlanndan birindeh diploma almış olmak,
'] K.ırumlaıın özel Kanun vĞya diğer mevzuaıında aranan şarüan taşımak..

AÇlKL.\|V[.ALAR
; ıiuıplır Iş tslebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

: ;i -ıjn sorular ıam vc açık olarak cevaplandırılacakıır.

: ., .:olar seçme kuıulaıına x koymak suretiyle belinilecektir.

i . -Jlınn bir vcya birkaçını cevapstz bırakanların ıalcpleri dikiate alınmayacakıır.

i i; :ılep forrnuna (a.5.r 6) ebadında ikj adeı fotoğraf, öğrenim ve a.skerlik yapıtğına dair
:t:g: ile itanda be|iniİen dİğcr bclge|er eklcneccktir.

} lş ıı!cp formunda gcççcğc aykırı bcyanda bu}unduğu tcsbiı c,Cile nlerin, kazanmış da}ı i

..isılaı imrihanları geç.drsiz sayılarak aıamaları yapıtmayacak. ataması yipılmış olan.ların, .rı:ınaları iptal cdilecekir ve gcrçeğc aykırı bcyanda bulunduğıı resFit edilenlcr hıkiındı
T.;ri Ccza Kınununun 'ilgili htikıirnleri ulıgu lan acakıır. . ,:

l
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Genel 8ilgi Forn,ıiı

, GENEL xişiseı- eİrciı-En
Adl so7adl
Ev Adresi

E-Posta Adresi
Telefon Nurnarası

Doğum Tarihi

lsteni|en: Lğtfen en !on işiııİzden başıamak ğzere ça'litlğınlz ıom blednizi stralaylnız. Herbİr pozisyon icn. ıOm görev Ve
sorumlufuklannEt slıaıaylnlı. 'Bunun;yanlnda. varsa aldğlnıı l0m terlirikrödol vc benzcri konulafl slralaynlı.

En şon çal§|ıan İş: :

Poıisyon
lşe Başlama ve Biüş Tarihleri

Göreüef. Soıumluluk|ar.

Öd oller/prorrns yonlar:

BOLUM 2- Eğitim
lstenıen: LOırenaşağldaki tabloyu aknlş olduğuouz rğili nlel do9,uıusunda doHU,UnıJı, Lülfeo eo ion ahn.n de,eceden
başbynlz.
§adece Llserxohi düzcri vc bundan 9ofra al|nan dcraccb. yazllmaıdır

oniv..sil. Glrı| r.rhi o.r.c.aF.kOlte ır.ıtİ y.t
Tı.lH

T.l.p adı.n ir. y.trıılığ. oı.n
- .ğidmı!İ

lmza
Tarih

Önceki iş: . .

Pozis},on

lşe Baş|ama ve 8itiş Tarihleri

Gğrevler. sorumıuluklar,
ödoller/prornosyonlar:' 

.

Önceki iş:
Pozisyon
lşe Başlama ve Bitiş Ta;hleri
Göfevleı Sorumluluklaf, .

Ödül|e/p.of rıosyon la r:


