
KURUCAŞİLE
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKI,I

sAYI
KoNU

: SYDV/74.03/02.06.05_ s9
: Proje Personel Alımı 24l03/2022

KAYMAKAMLIK MAKAMINA
(Yazı İşleri Müdiirlüğilne)

KURUCAŞiLE

Vakfimız tarafından yürütttlecek olan pıoje kapsamında çalıştınlmak {lzere 6 personel
alrnmasrna 10.03.2022 la"ih ve 2022-7 sayılı Vakrf Mütevelli Heyeti toplantısında karar verilmiş
olup; 10.03.2022 tarih ve 2022-7 sayıh Vakıf mütevelli heyeti toplantlsrnrn l2 nolu serbest giindem
maddesine istinaden 21.03.2022 tarıh ve 74.03102.06.05-97 sayılı olur ile oluşturulan Ön İnceleme
Komisyonunun hazırt^adığı tutanak ile mülakata hak kazananlar için yapılacak olan miilakat
tarihinin duyuru metninin 24.03.2022 tarihinde Kaymakamlık intemet sitesinde duüırrusunun
yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.
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Ekler:
1-Ön lnceleme Komisyonu Tutarıağ(3 sayfa)
2-Millakat Tarihi İlan(l sayfa)

2h oj 2-otı-,
6811

Hukomet Konağı Liman Mah. Atatiirk cad. No:34 Kurucaşile/Baıtm
Telefon/faks: 0 378 5l8 l l 97
e-posta:sydvkurucasile@hotmail.com

Bilgi için: Hilal YlLDlRlM
vaklf Müdürü



Kurucaşi|c Kal,malıamlığı Sosval Yardımlaşma ve Dal aıuşma Vakhnın 21.0j:02]
-l'arih re 7.1.03(}].0,6.05-97 Sal,ılı ()luru ile kuru|an On lncclcmc Komisl,trııumuz Kurıı,aşile
Sosval Yardımlaşma ve l)a!,anışma Vakti ıaratindan !,ürüıüle(ek olan "]022 KLıRLıCAŞİLE
SYDY VlrrA PR()JL.Sİ" kan§anında 9 ay çalışıınlmak üzere 6 belirli süreli ıemidü persooeli
alımı için çıkılan du.vurul,a l5 Man 2022 Salı -16 Man 2022 ('arşamtn mesai bitimine kadar

1apılan başı,urulara aiı cvraklann ve başr,uru sahiplcrinin bışıuru şaıllannı ıaşı}-ıp
ıaşımalıkluını belirlcmek amact},la 22 Mart 2022 Salı g{lnü soiıt 10.00 da Kıl malıamlü
l oplaıılı sakınunda toplanmıştır.

Kurucoşile Sosl,al Yardımlaşma r c Da1.-anışma Vakli ıaral'ınılan } üriltülc(ch olan
pr(ıic kapsamında 9 a1 çalışıınlmalı iizere 6 belirli siircli temidik personeli alımı için çıkılan
duı urırla:

liışr uru lçin Arınıcılr Öueliklc

l -Tiirlil e Cumhurileıi Y:ııınylışı olmak.
]-\,lcılcni haklan kullııııma etıIil,etine sahip olmak
3- l ürli Ceza lüınununun 53 tlncü maddcsinde bclinilcn süreler geçmiş rılsa bile: kısıen işlenen
bir suçtan dolal,ı bir 1,ıl veya daha l-azla süre1,|e hapis ceza§tna ya da affa uğramış olsa hilc
dL-vlcrin git§enliğinc karşı sııçlar. Anal,asal diizeoe ve bu dilzenin işlel,işine kaşı suçlar. zimmcı|
inikıip. rüşreı. hırsızlık. dtıltındıncılü. süıecilik. güv,eni kötilye kutlanma hileli iflas. ihıleye
l'csrı kanşıırma cdimin ilhsına fesaı kanştırma. suçıan kaynaklanan malvaIhğı değerlerini
alılama vcl,a kaçakçı lık suçlarından nıahküııı olınaıııak.
{-kamu halılanndan mahrum bulunmamalı
j-İlan ıarihi iıibaril |e Kurucqsile merkez ve köşlerinde en az 6 ardır ikamtı ırJil or olnulı
fı_15_5Qtlahil ı 1 aş arılığııııJa tıIrıalı
7-Fn az ilkokul mczunu olmalı ( Geriatn böliimü mczunu olmak tercih schcbidir)
8-Görevin deı,amlı _vapılmasına cngcl olabilccck diizcydc akıl sağlığı. r OGuı cn8e|i. heı ıürlü
iklim re 1ıılcıılıık şan|annda sey:rhal elme engeli bulunmamai
9_§ısr a| ilcıişim tıecerisinc sahip olmat
l0-Lngclli ı,e 1-oş|ı bakını könu\uıLls ıtıifilıa ıclı llijlcn hı-lgcsinc sahip tılmak
'| l -Akti|'lıcrhaııgi bir stısr al gür cnccsi bulunmaınıüı
l ]-Tcrcihcn'l ]9-1 saı,ı l ı kanıın kı Jııı:ım ıntlı hulunnuk
l3-frlıc[ adal laıın B sınıfi chliyainin olmısı ve akıif araç kullaıuııası.

Bısvuru İcin (lcrckli Bclıclcr

l -\ül'us cİizdanı t'otokopisi
2-Nü|bs aile kal,ıı (imcği
]-Aılrcs hilgiIcri raçxını (Niilııs Müdilrlüğü'Ddğn)
{-Adli sicil belgesi
S_Sağlık RaJxını ( Ailc hekiminılen iş Kabul edilen ada1,laıdan alınacak)
fı-Dipkıma r,ılr u mczuni;-cı hclgcsi foıokopisi
7-1ş başvuru tbrmu (Başı,ufu sırasında Kurucaşi|e SYDV'de dolduıulacak)
8-Varsa chlil,cı fotokopisi
9-Hiil,en belgesi ve varsa diler serti.fikalaruı fotokırpisi
lO-Vesikalıli liıograİ 1 l adeı iş kabul cdilcn adaylaıdan i§enecek) olafal duy urulıııuşıur.

\-opılan tloş,urulor teker teker incclcncrek leslim cdilç^ıı gı rül( lablo lıılindc ıışfıdu
runulmıı)lur:
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Yapılaıı incclemc sonunda iki adal-ın ı\ğrtnim bclgelerini ıe 8 aday,ın Hijl,en

btlgclcrinin başruru cvralıları içerisinde olmıdığı görillmüştilr. Aşağıdı isinılcri rc
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S.No
İ

Adı-Sol,adı
Doğum
Tarihi

Eksik Evrakı

l Hasarı SAVAŞ l0.09. ı 980 Duyurunun 9"maddesinde belirtilen Hijl,en bclgesi 1.oh

1 Hasaıı DİNÇ 03. ı0.1988 Duyurunun 9.maddesinde belirti|en Hijyen belgesi yok

3 Şafal( CANBAKİŞ 05.08. ı99l Duyurunun 9.maddesinde belirtiien Hiiyen belgesi yok

.ı Emrah DİNÇ 23.03. ı996 Duyurunun 9.maddesinde belirtilen Hijyen belgesi yok

5 Ayşe GüNGöRDü ı5.05.ı980 Duyurunun 6. Mddeşinde belirtileıı Diphına vşa
meaıııi},ei belgeşl fotokopisi yok

6 Emrah yÜcrl 25.10.ı988 Duyurunun 9.maddesinde belirtilen Hiiyen beğesi yok

7 Mustata DLIMAN 20.ı ı.l980 Duyurunun 9.maddeşinde b€llrtllen Hijyen belgesi yok

8 Rabia KARADUMAN 28. ı l. ı975 Duyunınun 6. Mdd€sinds belirtilen Dip|oırıı veya
mezunil,d bclsesi fcıtokopisi yok

9 Huriye PE§ 29.0ı " ı982 Duyurunun 9.maddesinde be|irtibn Hüyen belgesi yok

l0 Nazlı DOĞRIJER 06.08.1989 Duyurunun 9-maddesinde belirtilen Hijyen belgesi yok

S.No Adı-Sovadı Doğurn Tarihi

l İ Vaşnur KARADUMAN ]].0]. ı988
1 Filiz CANAZ l3.0_]. ı982

] Elif TAŞKlN l0.05. ı 978

.| Zel,nep TAŞKIN 08.08.1986

Ayş DİNÇ ]4.08.198:
6 Suzan KAMAhj 04.02. ı977
7 Ayş SARI('AM 05.10.ı972

8 Hasan Can ÖZçELiK 07.07. ı990
9 A3,şe BODLIR 26.08.1q89

ı0 ] oıca1, cöx 21.08.ı978

Il Nurten xöntıxçü ?0.a7.1977

l] Nurhan YEşİLBAş t}4.0.1.l985

l3 Engin KÖSE ?9.ı 1.1977

ı"ı Perihan ÇETIN ]2.03.1983

|5 Bircan n[.iNnan 20.09.198 ı

nı ıam olarak ıeslim etıiği ve başı,uru şartlannı taşıdıklan görülmüşıür.22.0].]0]]

TILtt{lŞ
avır§ğver Vatandaş

Haıice tJÇAR
İlçe Sağlık Müdürü V.
Mütevelli Heyeti [İl,esi

1

İlçe !ı.tilli
!!tüıeıell i Heveli L]vesi Mütevelli Heyeti İ-ıl,esi

\



KURUCAŞiLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
"2022 KURUCAŞiLE SYDV VEFA PRoJEsİ"

MüLAKATA tlAK KAZANANLAR VE MüLAKAT TARiHi iLANI

Vakfimızrn 10.03.2022 taih ve 2022-7 sayılı karan ile alınması uygun göriilen Kurucaşile
Sosyal Yardmlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yiiriittilecek oları proje kapsamında 9 ay
çalıştınlmak iizere 6 belirli siireli temizlik personeli alımr için mülakata hak kazanan adaylaıa
29. ,, alı nü §aat 10:00'da makamlık T lanh §alonunda miilakat
gerçekleştirilecekrh. 22.03.2022 tarihli İnceleme Komisyonu Tutanağına istinaden sözlü

ı. ıji
ş

S.No ADI_SoYADI
l Yaşarıur KARADUMAN
2 Filiz CANAZ
3 Elif TAŞKIN
4 Zeynep TAŞKIN
5 Ayşe DINÇ
6 Suzan KAMAN
7 Ayşe SARIÇAM
8 Hasan Can OZÇELIK
9 Ayşe BODUR
l0 Olcav GÖK
11 Nurten KORUKÇU
l2 Nurhan YEŞİLBAŞ
l3 Engin KÖSE
|4 Perihan ÇETN
l5 Bircan DÜNDAR

mülakata girmeye hak kazananlara ilişkin liste aşağıda belirtilmiştir.

llanen duyurulur .24.03.2022



KURUCAŞİLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYAI\tIŞMA VAKFI
"2022 KtjRUCAşiı,n syDV VEFA pRo"rnsi,

pERsoI\tEL ALIMI ıvıür,ıxı,r soNUCU

Vakfimızın 10.03.2022 tarih ve 2022-7 sayılı karan ile alınması uygun görülen Kurucaşile Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi tarafmdan yürütülecek olan pğe kapsamında9 ay çalıştınlmak iizere

6 belirli siireli temizlik personeli alımı için mülakata hak kazanan adaylara ilişkin liste 22.03.2022 tanhli
Ön İnceleme Komisyonu Tutanağına istinaden aşağıdaki şekilde Kurucaşile Kaymakamlığı resmi sitesinde

ve Vakfımız i|an panosunda yayınlanmıştır.

ıwÜı,AxıTA GİRMEYE HAK KAZAı{AıILAR

S.No ADI-SoYADI
1 Yaşanur KARADUMAN
2 Filiz CANAZ
J Elif TAŞKIN
4 Zeynep TAŞKIN
5 Ayşe DİNÇ
6 Suzan KAMAN
7 Ayşe SARIÇAM
8 Hasan Can özÇuı-ir
9 Ayşe BODUR
l0 Olcay CÖr
11 Nurten KORUKÇU
l2 Nurhan YEşİLBAŞ
13 Engin KÖSE
l4 Perihan ÇETİN
15 Bircan DUNDAR

Mülakat işlemi 29.03.2022 Salı giinü ve saat l0:00'da Kaymakamhk Toplantı Salonunda
gerçekleştirilmiştir. Mülakata katılan adaylar arasrndan en ytiksek puanı alan komisyonumuzca aşağıda
isimleri yazılı mtiracaatçıların proje kapsamrnda9 ay çalıştınlmasrna karar verilmiştir.

ASiL LİSTE

SN ADI SOYADI cönrvi
l FiLiZ CANAZ TEMİZLİK PERSONELİ

2 ELİF TAŞKIN TEMİZLiK PERSONELİ
a
J AYŞE SARIÇAM TEMİZLİK PERSONELİ

4 HASAN CAN ÖZÇELİK TEMLZLLK PERSoNELİ

5 ENGN KÖSE TEMİZLİK PERSONELi

6 BİRCAN DÜNDAR TEMİZLİK PERSONELİ

SN ADI SOYADI cönrvi
1 YAŞA}IUR KARADUMAN TEMİZLİK PERSONELİgEDEK)

2 AYŞE DtNÇ TEMIZLİK PERSONEL(YEDEK)

3 AYŞE BODUR TEMİZLİK PERSONELİgEDEK)

YEDEK LİSTE


