
($ltay' KuRUM Dlsi DAiMi isciTALEP FoRMU

BAşVuRU N GERE BELGELER
Kimlik Fotokopi5i

sürücü Belgesi Fotokopisi

Diploma Fotokopisi
ikamet8ah Bel8e5i

Asker|ik Durum Belgesi

iŞKUR iş Arayan Belgesi

A|lnmış sRc beıgeleriveya Müracaatl yapllmlş bel8esi
Allnm.ş Psikoteknik Belgesi veya Müfacaatl yapllmlş belgesi

Ba9vulular sadece mail adresi üzerinden yapllmalldlr. iŞKUR iş Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapılan başvurula
değerlendirmeye allnmayacaktlr. Maiı adlesine detayll 62geçmiş, dipıoma, engelli i5e engel durumunu gösterir bel8e, sürücü belgesi

9 baŞvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendarmeye alınmayacaktır. Uygun
adaylar ile iletaşime 8eçilecektir, Görüşmeye davet edilen adaylarln görüşmeye telirken başvuru için 8erekli evraklarl fi2iki olarak
getirmeIeri gerekmektedir.
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Ad| Küçükçekmece inşaat Taah. san. Ve Tic.Aş
Adrer Halkall Merkez MahallesiTur8ut Ö.al 8ulvan 1, Posta sokak No:3/1 Kat:1 K-Çekmece/iSTANBUt

işyeri

Telefon-E-mail 0212 966 02 02 basvuru kita5,i5t

ilan saylsl 2o22lo2 oo134

Adre5i basvu

8aşvuru Tarihleri 24-02.2022 26.02.2022

Ta|ep No 98959111 902.01-210298
Açık İş Sayısı 10

ki

Küçükçekmece inşaat Taah, san. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük 8anası
Tarih ve saat Geri bildirimler e-mail veya telefon ara.ıllğı ile yapllacaktlr.

Not 
Müracaat koşullan ve başvı.ırı] için gerek|i evraklar incelendikten sonra başVurular değerıendirilip

n bulunan lu sahi eri mülakata acaktlr

Verilen 8örevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2amanlnda Ve düzenli olarak yapmak, kendisine verilen her
Görcv Tanlml tü.lü göreviyerine getarmek, ıammeti altlnda bulunan aracln temi2lik ve baklmlannl zamanlnda yapmak

Beledi slnırları nde(

Vardiyalı Çallşma KoşLrllan EsastlrÇahşma saati Normal/

iş Pozisyonu Şoför (Yol.u Taşıma) (Ağlr Vasıta)

Çallşma Adİe5i Taah. san. Ve Tica kmece in

Çallşma soresi Belir5iz süreli / Tarn zaman l

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktlr.

Türk ceza Kanununun s3.maddesinde belinilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bi. suçtan dolayı bir yll veya daha fazla
süİeyle hapis cezaslna ya da affa uğramış olsa bale devletin giivenliğine karşl suçlar, anaya5al düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hlrslzllk, dolandlrlcllık. sahtecilak, 86revini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karlşt|rma ,

edimin ifaslna fesat karlşt|rma, suçtan kaynaklanan mal varllğl değerlerini aklama veya kaçakçlllk 5uçlarlndan mahİum olmamak

Herhangi bir sosyal güVenlik kurı.Jmundan emekljlik, yaşlllük, malullük ayllğl almaya hak kaıanmamlş olmak
sağ|ık açlsündan görevina yapmaslna engel olabalecek herhan8i bir sağllk 5orunu bulunmamak
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1 TurkiVe cumhuriyeti Vatandaşl olmak
RACAAT xoşuttARl

Askerlik ile alişkasa bulunmamak

lnda ikamet eden

2 Kamu haklarlndan mahrum olmamak

En az ilköğİetim mezunu
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«
lşyeıi Adı (üçükçe*mece inşat ıaaıı. san- ve rıc.or 

isYını eiıĞiuı1

ııres ı.ıa*aıı verı<ez ııanaııesilurgut Öıaı aı:ıvan ].. Posta sokak No:3/i (at:ı x.Çekmece/isTANBUt
Telefon-E-maal 0212 96602 02 - basvu.u@kitas.ist

Y€İKi jçüıçeameceinşaa,r""n,r"".u"rn:İj*}il'JİTİjlr'ı',:]'j'
Ta.ih v. saat.G€ri bjldirimler e-mailveya telefon araiıııgı lıe yapıaiattır.

ot 
gaşvurular değerlendirildikten sonra Müracaat koşırllan 8öre ve başvuru için 8erekli evraklar incelendjkteİ sonra uygun bulunan

urı,]sahj lerimülakata lacakt r

M€sltxi öztlliKLIRVE çAL|şMAşARTIARI
lş Poıisyonu AlJç l.JsüJ Vinç PlatJo.rr operatoru

Görev Tanlml Amirleri tarafından verilecek her tür]ü operatdrlük işlerinde görev alabilecek

Ç.ahşma sür€si

Ç-ahşma saati
Eng€lDurumu

gelir9z srreli /Tam zamanll
Normal/ VaJdiyaıı Çaİşma 9şu|lan €sastlr
Herhan8i bir en8elj bulunmayacaktlr

lşma Adresi x Taah. san. ve Tic ( ekmece Beledi iil sınıdarıi nd€)

at il
TAI-EP / 8AşVURU l!ERl

ilan sayIsl
Talep l'ılo

Aç,k iş say,s,
Beşvuru Tarihleri

Başvuru Adresi

2022/02-00136
98959111,9!2.01_210284
3

2 4 _o2 _202 2-26 _02 -7o 12

Türk ceza xanununun 53,maddesinde belirtilen süre er geçmiş olsa bile; kasten jşlenen bir suçtan dolaYl bir Yll Veya daha fazla süreyle hepi5 cezasln.
ya da affa uğramış olsa bile dev]etin güVen|ığine karşl suçlar, anayasal düzene ve bı] dü.enın işleyişine karşl suçla., zimmet, irtikap, rüşvet, hırslzlıt,
dolandlnoılk, saht€calaı, 8örevini kötüye kullanma, hileıi ifıes, ihaİeye f€sat kallştllma , edimin ifaslna fesat karlştlrma, tuçtan kaynaklanan mal varlığl
değerl€rini aklama veya kaçakçılük suçlanndan mahrum oimamak

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak
Herhan8i bir sosYal8ğven|ik kurumundan emeıliİı<, yaşıılık, maluıııı ayıı6ı aimaya hak kazinmamış olmik
sağllk açlsından 8örevini yapmaslna en8el olabilecek herhanti bir gğl;k 5;runu oımamar
En a. ilköğretim Mezunu
Avrupa yakaslnda ikamet eden

MüRACAAı KoşUttARl
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ı Türkiye cumhuriyefi Vatandaşl olmal
2 Kamu haklar|ndan mahrum olmamak
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(imlil Fotokopisi

sürücü 8elgesi Fotoİopisi
Diploma Foto*opi!i
Ikamet8ih Bel8esi

Askerlik durum belgesi
lŞXuR iş Arayan Bel8esi

Altnmlş sRc belgesi/belgeleri veya ıvıl;racaiı yapımış ıelgesl
Xaldlrma Yüİleme {per5oneI ve yük yukseltici) ope.atörü yetiştirm;

BaŞvuralar sadece mail adresi üzerinden yapllmelldlr. iŞKUR iş Arayan Belgesi olmayanla. Ve telefon veya bi2zat yapllan başvu.ular değerlendirmeye

xo1 '||nlavaca*t'ı 
Mail adrerne detaYll özgeçmG, diploma, €ngella ıse engel durumunu 8österi. belge, sürücü bel8esj başV!ru ma,lande ek olarak

8onderilmeIidir. gel8eleri ek5ik olan adayıarln başvurulan değerlendirmeye allnmayacaktlr, Uy8un adaylar ile ıletişime 8eçjlecektir. GdrüşmeYe davet
edilen adaylann görüşmeye geljrken başvuru için 8e.ekli evraklan fiziki ola.ek getkmeleri gerekmektedir

BAşVURU içiN GERE 8ELGEIER

kurs be]gesi

xuRUM ol5l DAiMi isci fALEP Fo8MUi
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([<itay' KURuM Dlsl DAiMi isciTAIEP FoRMu

BAşVuRU BEIGEL€Rı Kimlik Fotokopisi
2 süİücü Belgesi Fotokopisi
3 Diploma Fotokopisi
4 ikamet85h 8elgesi
5 Askerlik DıJrum Beı8esi
6 iŞKUR iş Arayan Bel8esi
7 Allnmrş
8 Allnmlş

8aşvurıJlar sadece mail adresi üıeranden yapılmalldır. iŞKUR iş Arayan 8elgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yapılan başVüJrı,|lar
değerlendirmeye alInmayacaktır. Mail adresine detaylı öz8eçmiş, dip loma, engeılj ise en8el durumunu gÖsteİir belge, 5ürücü be|gesi9 başvurıJ mailinde ek olarak gönderi lmelidir. Bel8eiera ek5ik olan adayların başvurularl değerlendi rmeye allnmayacaktır, Uygun
adaylar ile jletişime geçilecektir

nn görüşmeye gelirken başvuru iç in gerekli evrakları fiziki olarak

sRc belgelerl Veya Müracaatl yapllmlş belgesl
Pslkoteknik 8el8esi Veya Müracaatı yapılmış belgesi

7j,

5lnda akamet eden

3

vatandaşl olmak
arndan mahrum otmamak

süreyl

karşı

kaçakç,

sağlı ayI

ı Türkiye cumhuriyeti
2 Kamu hakl

Türk ceza KanununıJn 53.maddesinde belartilen süreler 8eçmiş olsa bile; kasten işlenen bir sıJçtan dolayl bir yll veya daha fazlae hapis cezaslna ya da affa ıJğramış olsa bile devletin güvenljğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenjn işleyişinesuçlar, zimmet, irtikap, rüşVet, hlrsızllk, doland ıı.ıclllk, sahtecilik, 8öreVina kötüye kullan hileli iflas, ihaleye f€sat kanştledimin ifaslna fesat kanştırma, suçtan kaynaklan rma /an mal varlığı değerlerini aklama Veya llk suçlarından mahrum olmamak
Askerlik ile il işka5i bulunmamak
Herhan8ibjr sosyalgüvenlik kurOm undan emekli lik, yaşlıllk, malullük lğ| almaya hak kazanm amı5 olmakk açlslndan görevani yapmasına engelolabilecek herha nti bir sağlık sorunıJ bulu nmamakEn az ilköğretim mezunıJ

MuRACAA T l(oşu[IARl
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8 AVrupa

kümlera çerçevesinde, zamanında ve düzenIi olarak ya|mak, kendİsine verilen herzimmetialtlnda bulunan alacln temjzlik Ve bakımlannl zamanlnda yapmak

mece 8eledi

Çallşma

)(Binek)
iş Pozisyonu

Verilen görevleri mevzuat hü
Gö.evTanlml türlü 8örevi yerine getirmek,

süresi BeIjrsi. süreIi

Vardiyalı Çalüşma XoşUl
bir en8eIi bulunmayaca

|arl Esastlr
ktlr.

Ve Tic

(Yolcu Taşüma

/ Tam zamanlı

a indee slnırlan

Çaİşma saati Normal/
Engeı ourumu Herhanti
Çallşma Adresi ece i at Taah, san

Not Müracaat koşulI

lnşaat Taah, san Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Bi naslTarih ve e mail veva telefon aracıl lğl ile yapllacaktlr
a Ve ba ruşVu liçin gerek kleVra a ncelend kten sonra labaşvı.ıru end lideğerl
bu n sahru mri aLil kata a ktlrca

p aera

Posta sokakNo:3/1 Kat:1 K.çekmece/isTANBUL

Küçü kçekmece Aş,
Adİes

İşyeri Adı Taah. san. Ve Tic,
Halkall Me.ke2 Mahallesi Özal Bulvan 1,

Telefon-E-mail 0212 966 02 02 ba kitas.ist

Başvuau Adlesi 5.istTl.J

2/02-0oI35
Talep No

Açık iş Sayıı 2

98959111_902.o1_21 osaa

8aşvuru Tarİhl 2 4.0 2.2022, 26.o 2.2022

ilan saylsl 2o2

getirmeleri gerekmektedir_
Görüşmeye davet edi|en adayla
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TALEP / BAşVuRU



($ltafl
Öıal Bulvan 1, Pona sokak No:3/1 Xat:1 K.çekmece/isTAN8UL

T.lefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvuru@kitas.ist

üçükç€km şaat .A5.Taah. san. Ve Tic
Adres Halkall Merkez Mahalle9i

Talep ı{o 98959111-902,01 210549
Aç,k iş saYlsl 1

Başvuİu Tarihlera 24.o2.2022-26.02.2022

|an sayl§l 2022/02m133

Not 
8eşvurular değerlendirildikten 5onra Müracaal koşullan göre ve başvı]ru için gerekli evraklar incelendikten sonra uy8un bulunan

.u sah rim!lakataba

nşaat
Ta.ih va saat Geri bildirimler e maiıv€ya t€lefon aracl lrğl ile yapllacaktlr

Ye. Küçükçek mece i Taah. 5an- ve Tic,Aş,Genel Müdürlüİ Binasl

6örQv Tanıtnl 
Müdürlüğün kurum adına dürenleYeceği her türlü kültürel ve sanatsal etkinlikler, dans, oyun, konuşma, eğitim vb. faaıayetıeri
or8anize etmek

çallşna süresi Be|irsiz sü.eIi/ Tam zaman||

Taah.5an. Ve Ti 8eledK I

Çallşma saati Norma / Vard

iş Pozİsyonu Kültürel Hizmet Görevl]sl (ı]ltar Merker]

iyallÇallşma Ko larlEsa5tlr
Duaumu Herhan8i bir engeli bulunm caktl.

S]nlrlan i

TÜrk ceıa Kanununun 53,maddesind€ beli.tiIen süreler 8eçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolap bİ Yll veYa daha falla 5üreyle hapls cezaslna
ya da affa uğramlŞ o|sa bile devletin güvenliĞine karşı suçlaı anayasal düzene ve bu düzenan işleyiline karş| suçIar, ıimmet, irtiıap, rüşVet, hlrslzllk,
doIandl.rcll|k, sahtecilik, görevanj kötüye kullanma, hileli ifıas, ihaleye fesat kaıştlrma , edimin ifaslna fesat kanştlrma, suçtan kaynaklenan mal varllğl
d€ğerlerini aklama veya kaçakçlllk suçlanndan mahrum olmamaİ

5 Herhan8i bir sosyalgğvenlik İurumırndan emeklilik, yaşllllk, malullük ayllğl almaya haİ kaıanmamlş olmak

MuRACAAT l(oşuLLARl

3

herhangi bir sağllİ sorunu olmamak5 sağİk açslndan görevinı ya pmaslna engel olabilecek

1 Tü.kiye cumh uriYeti vata ndaşl olmaİ

8 Avrupa yakaslnda ikamet eden

2 (amu haklarlndan mahrum olmamak

4 Asıerlik iıe iliş*i5i bulunmamak

7 Lisans meaunu

Basvurular sadece mail adresi üıerinden yapllmalldl.. iŞ(UR iş Arardn 8el8esi olmayanlar v€ telefon Veya biızat yapllan başvurular değerlendi
,*", "li"T"Ü:-|.'ll, 

Mall adresine detayll öİ8eçmiş, diploma, engeıla ise en8el durumunu gon€rar bel8e,sürücü bel8esi başvu.u mailinde ek
8öndelilmeIidk, 8e|geleri etnk olan aday|ann başvurulan değerlendirmeye allnmayacakİr. Uy8un adayıar ile jletişame 8eçil;cekti., Görüşmeye
edilen adaylann 8örüŞmeye 8e|ı.ken başvuru için 8eİekli evraklan fızikiolarak 8etirmeleri gerekmektedlr
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5 lŞKUR a5 Arayan 8el8eri
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