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Adres Halkalr Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvarr L. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Cekmece/isTANBUL
Telefon-E-mail 0212966 02 02 - basvuru kitas.ist

igyeri Adr K0gtikgekmece in5aat Taah. San. Ve Tic.Ag.

TALEP / BA$VURU

Agrk ig Sayrsr 1

Bagvuru Tarihleri 16.09.2021-18. 09.202t
Bagvuru Adresi

ilan Sayrsr 202t:WO7L
Talep No E-98959111-902.01-158098

Yer KtigUkgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.Ag.Genel MridrirlLik Binasr

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracrlrfir ile yaprlacaktrr.

*o, Mtiracaat ko5ullarr ve bagvuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra ba5vurular deierlendirilip

EYE N

bulunan caktrr.sahi leri miilakata

GtirevTanrmr 
Park ve Bahgeler Mi.idi.irliilii bilnyesinde yer alan gahgma alanlannda bulunan tesisatlarla ilgili her trirlii ke5if,

yaprm, bakrm ve onanm vb. iglerin yririitiilmesini saElayacat

$ahgma S0resi Belirsiz Stireli / Tam Zamanlr

vE GAL|SMA $ART|AR|

QahSma Saati Normal / Vardiyalr Qalrgma Kogullarr Esastrr

Srnrrlarr iAdresi at Taah. San. Ve Ti

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr

ig Pozisyonu Srhhi Tesisatgt

Ttlrk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen sUreler ge9mi5 olsa bile; kasten i5lenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla
siireyle hapis cezasrna ya da affa ufiramrg olsa bile devletin g0venliline kargr suglar, anayasal d0zene ve bu d0zenin i5leyigine kar5r

suglar, zimmet, irtikap, rijSvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, g<irevini k6triye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma ,

edimin ifasrna fesat kartgttrma, sugtan kaynaklanan mal varhfr defierlerini aklama veya kaqakqrlrk suElarrndan mahrum olmamak

Askerlik ile iligkisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal gtivenlik kurumundan emeklilik, yaglrlrk, malullUk aylrlr almaya hak kazanmamrg olmak
Saglrk agrsrndan gdrey llylqmasrna engel olabilecek herhangi bir sallrk sorunu bulunmamak.
En az ilkokul mezunu

MURACAAT KO$ULIARI

Avrupa yakasrnda ikamet eden

3

1 Ti.irkiye Cumhuriyeti Vatandagr olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

Bagvurular sadece mail adresi tizerinden yaprlmalrdrr. isrun iS Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yaprlan ba5vurul
delerlendirmeye alrnmayacaktrr. Mail adresine detaylr <izgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu gOsterir belge, srirUcti belgesi

Not bagvuru mailinde ek olarak gcinderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn bagvurularr delerlendirmeye alrnmayacaktrr. Uygun
adaylar ile iletigime gegilecektir. Gdrrigmeye davet edilen adaylarrn gdrtigmeye gelirken
getirmeleri gerekmektedir.

BELGELER
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NBASVURU

i evraklarr fiziki olarak

Kimlik Fotokopisi

Diploma

ikametgSh Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

igKUR i5 Arayan Belgesi
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$itail ruRuru otsr oairui iscireup ronruu

!Ska! t',19.V_! Kat1l.E$n'ggqlls rAN BUL

eiLciLeni

Adres Halkalr Merkez Mahallesi
Telefon-E-mail 0212 955 02 02 - ba

Adrigyeri , Taah. San. Ve Tic.AS.

Ozal Bulvarr 1. Posta

rALEP / BASvURU siLeiLeni

Adresi

Talep INo E-98959111-902.01-158103

202L-L8.09.202L

ldirimler e-mail veya telefon aracrlrEl ile yaprlacaktrr.

Not 
Mtiracaat ko5ullan ve ba5vuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra bagvurular def,erlendirilip

Yer Ktlgti

ve Saat GeriTarih bi

R

rltlk Binasrkgekmece in5aat Taah. San. Ve Tic.A5.Genel Mrldrl

bulunan eri miilakata

MUdiirltifie baih bulunan tiiborev I antmr
tUrlti temizlik hizmetinin ttim

Qah;ma Siiresi Belirsiz Stireli / Tam Zamanlr

m birim ve alanlarda, amirleri taraftndan verilecek talimatlar dolrultusunda

Be Srnrrla rr

MESLEKi 6zElUrlsn vE eALrgMA SARTLARI
-_;l9 Pozisyonu Beden i99isi

llarr Esastrrqd!yqliah9ry1{9suN

engeli bulunmayac{!lI.bir
tatgma Saati

Taah. San. Vekmece

Engel Durumu

Qalr5ma Adresi

Tiirk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen siireler gegmi5 olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla
stireyle hapis cezasrna ya da affa ufiramrg olsa bile devletin g0venli[ine kargr suglar, anayasal d0zene ve bu dUzenin igleyi5ine kargr

suglar, zimmet, irtikap, rtigvet, hrrsrzlrk, dolandrrrcrlrk, sahtecilik, gorevini kotriye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karr5trrma ,

edimin ifasrna fesat karrgtrrma, sugtan kaynaklanan mal varlrir degerlerini aklama veya kagakgrlrk suglarrndan mahrum olmamak

rhangi bir sosyal g0venlik kurumundan emeklilik, yaghlrk, malul[ik aylfr almaya ha

-6_Saq!! gclsrryE! cdrgyrnr yq!rn!!!! qgel olllllqcek herhangi bir saf,hk sorunu bulu

a ikamet eden

3

sIHe

7 En az ilkoku I mezunu

nmamak.

rkiye Cumhuriyeti

2Ka
Vatandagr olmak

mu haklarrndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile ili5kisi bulunmamak

mak

8 Avru

Bagvurular sadece mail adresi rizerinden yaprlmahdrr. i5fUn ig Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yaprlan

deflerlendirmeye alrnmayacaktrr. Mail adresine detaylr ozgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu gosterir belge, siirric0 belgesi

Not bagvuru mailinde ek olarak gcinderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn bagvurularr delerlendirmeye alrnmayacaktrr. Uygun

adaylar ile iletigime gegilecektir. Goriigmeye davet edilen adaylarrn grirri5meye gelirken bagvuru

BASVURU BELGELER

Askerlik Durum Belgesi

gerekli evraklarr fiziki olarak

getirmeleri gerekmektedir

1 Kimlik Fotokopisi

2 ikametgih Belgesi

4 i$KUR ig Arayan Belgesi
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iryel lt[qCiite"t r"." inS..t ,
Adres Halkal Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvarr 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 r.gekmece/iSrarueUl

Telefon-E-mail 0272 966 02 02 - basvuru

i$
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KURUM DISI DAiMi iSCiTAIEP FORMU

BASVURU iCiN GEREKL| BEIGELER

Kimlik Fotokopisi

ikametg6h Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

iSrun iS Arayan Belgesi

AhnmrS SRC1 veya SRC3 belgeleri veya Mtiracaatr yaptlmt5 belgesi

Alrnmr5 Psikoteknik Belgesi veya Mr..iracaatr yaptlmtg belgesi

Bagvurular sadece mail adresi tizerinden yaprlmalrdrr. i5fUR i9 Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yaprlan bagvurular

defierlendirmeye ahnmayacaktrr. Mail adresine detayh <izgeEmig, diploma, engelli ise engel durumunu gosterir belge, stirtictj belgesi

gcinderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn ba5vurulart deferlend

tail

7 bagvuru mailinde ek olarak

adaylar ile iletigime gegilece

getirmeleri gerekmektedir.

davet edilen adaylarrn gorL.ismeye gelirken bagvuru.

Halkalr ld

ktrr. Uygun

fiziki olarak
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TATEP / BASVURU

Sayrsr 12

BaSvuru

Agrk i9

16.09.2021-18.09.2021

ilan Sayrsr 202 t-OglOO73

Talep No E-98959111-902.01.-150008

Tarihleri
ru Adresi

Yer Krigtikgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.Ag.Genel Mridtirltik Binasr

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracrlrir ile yaprlacaktrr.

Mrira caat ve ru klaevra ndincele nkte rason lar rle ndikogullarr bagvu i9 gerekli bagvuru deie rilipNot
bu lu nan n sarU h mrilari kata ktrrlacana

i5 Pozisyonu gofcir (Agrr Vasrta)

Verilen gorevleri mevzuat htikilmleri gergevesinde, zamanrnda ve drizenli olarak yapmak, kendisine verilen her

Gtirev Tanrmr ttirhi gcirevi yerine getirmek, zimmeti altrnda bulunan aracrn temizlik ve bakrmlannr zamanrnda yapmak

Calrmq sqelBqlirg11s1i r9l rylrqq !a m91 h

VE

Beled Srnrrlarr

qnc91 ktrr,
Qahgma Saati Normal n Esastrr/ Yq rllyqltC{5 tr q llqlu t ta

Durumu He rhangi bir ibulunEngel

Cal Adresi Taah. San. Vekmece

Trirk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen stireler gegmig olsa bile; kasten i5lenen bir suqtan dolayr bir yrl veya daha fazla

srireyle hapis cezasrna ya da affa utramrg olsa bile devletin gtivenli[ine kar5r suglar, anayasal dtizene ve bu dtizenin igleyigine kargr

suglar, zimmet, irtikap, rtigvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gorevini kdttiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma,

edimin ifasrna fesat karrgtrrma, sugtan kaynaklanan mal varlrf,r def,erlerini aklama veya kagakgtltk suglarrndan mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal g0venlik kurumundan emeklilik, ya5ltltk, malulltik ayhgr almaya

Saflrk agrsrndan gorevini yapmasrna engelolabilecek herhangi bir saflrk sorunu bulu

RACAAT KO9UILARI

I
2
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hak kazanmamrg olmak
Askerlik ile iligkisi bu lunmamak
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$itail xunuru orsr oairui isci taup ronruu

Halkah Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvarr 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.qekmece/isTANBUL

KLigiikgekmece in5aat Taah. San. Ve Tic.AS.Adr

Telefon-E-mail 02t2966 02 02 - basvuru kitas. ist

rALEP / BA$VURU

ilan Sayrsr 2027 -09 0015

L6.O9.202t - 18.09. 202 1

Agrk i9 Sayrsr 5

Talep No Mrkz -0020

Bagvuru Tarihleri

Bagvuru Adresi

GORUSMEYE ir.igxiru aileiun
Yer Ktigtitgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.A5.Genel Mtidri rl0k Binasr

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon ktr r

*o, BaSvurular deferlendirildikten sonra Mr]racaat ko5ullarr gdre ve ba5vuru igin gerekli evraklar
incelendikten sonra uygun bulunan bagvuru sahipleri mrllakata gaf,rrlacaktrr.

Genel Temizlik iglerini yapacak, bulunduiu tesisi havalandrracak, Y0zeylerin temizlifiini hijyenik bir gekilde

GfirevTanrmt temizleyecek, bulunduiu ortamrn tozundan ve dezenfekte edilmesinden sorumlu, gdplerin atrlmasrnr

sallacak i5in gerekliliklerini yerine getirmek.

Sr n rrla rrBeled

Qahgma Saati iyalr Qalr5ma Kogullarr EsastrrNormal Vard

ig Pozisyonu Temizlik Gorevlisi

Taah. San. VeAdresi

$altgma Siiresi Belirsiz Stlreli / Tam Zamanlr

Engel Durumu Engelli Olmayacak

Trlrk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen srireler gegmig olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla

sUreyle hapis cezasrna ya da affa uf,ramrg olsa bile devletin giivenliline kargr suglar, anayasal dilzene ve bu diizenin igleyi5ine kargr

suglar, zimmet, irtikap, rrigvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrlk, sahtecilik, gorevini kcittiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma ,

edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan mal varlrlr delerlerini aklama veya kagakgrlrk suglarrndan mahrum olmamak

5 lHerhangi bir sosyal silvenlik kurumgndan eqellilik, ya!!,!, lCl!llq!!y!Salmaya hak kazan1llliglrngk
5 Saflrk agrsrndan gorevini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir saflrk sorunu olmamak

7 Minimum ilkokul mezunu

KO9ULLART

3

1 Trirkiye Cumhuriyeti Vatanda5r olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

8 KrigUkgekmece ilge srnrrlarr iginde ikamet eden.

BELGELER

Bagvurlar sadece mail adresi tizerinden yaprlmahdrr. Telefon veya bizzat bagvurular delerlendirmeye alrnmayacaktrr. Mail

detaylr ozgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu g6sterir belge, srirticri belgesi bagvuru mailinde ek olarak gonderilmelidir.

Belgeleri eksik olan adaylarrn bagvurularr deierlendirmeye alrnmayacaktrr. Uygun adaylar ile iletigime gegilecektir. Gdrti5meye

davet edilen adaylarrn gdrii5meye gelirken ba5vuru igin gerekli evraklarr fiziki olarak

Not

1 Kimlik Fotokopisi

2 Diploma

3 _ikametg6h Belgeli

4 Hijyen Elitim Sertifikasr

5 Askerlik Durum Belgesi
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4 Askerlik ile iligkisi bulunmamak
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