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. i$YERi BiLGiLERi

igyeri Adr Ktigiikgekmece in5aat Taah. San. ve Tic. Ag.

Adres Halkah Merkez Mahallesi Turgut 6zal Bulvarr L. Posta Sokak No:3/1Kat:L
Telefon-E-mail 02L2966 02 02 - basvuru@kitas.ist

KC"Lre*/l-STAtrtBuL

TALEP / BA$VURU

ilan Sayrsr 2O2L/ LL-OOI,OO

Talep No 98959111-902.01-175875
Agrk ig Sayrsr t

Bagvuru Tarihleri 11. 11.2021-13. 11.202L
Adresi

(

T

Yer

Tarih ve Saat

Not

K0Eiikgekmece inSaat Taah. San. ve Tic. Ag.Genel Mi.idilrliik Binasr

Geri bildirimler e-mail veya telefon aracrlrf,r ile yaprlacaktrr.

Mr.iracaat ko5ullarr ve bagvuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra bagvurular deferlendirilip mevcut
sahi m illakata laca ktr r

BiLGiLER

n bulunan

GtirevTanrmr 
M0dtirl0k ve baEh birimlerinde vatandag ve kurum personelini ilgili yerlere yonlendirmek, bilgisayar, telefon,
faks, mail, vs. gibi iletigim araglarrnr kullanmak suretiyle irtibat halinde bulunmak.

Qahgma Siiresi Belirsiz Stireli/ Tam Zamanlr

(alrgma Saati Normal /Yardiyah (alrgma Kogullarr Esastrr

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr

R vE eALr9MA $ARTTART

Beledl Sr nr rlarrCal Adresi K kmece in Taah. San. ve Tic.

ig Pozisyonu Danlgma Memuru

TUrk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen sUreler gegmis olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla

sUreyle hapis cezasrna ya da affa u[ramr5 olsa bile devletin g0venlifine kar5r suglar, anayasal diizene ve bu di.izenin igleyi5ine kargr

suglar, zimmet, irtikap, rr.igvet, hrrsrzlrk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gcirevini kotiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karr5trrma ,

edimin ifasrna fesat karr5trrma, sugtan kaynaklanan mal varlrf,r delerlerini aklama veya kagaigrhk suglanndan mahrum olmamak

4 Askerlik ile iligkisi 9.glrlrygr.k
5 Herhangi bir sosyal gUvenlik kurumundan emeklilik, yaghhk, malullUk ayhf,r almaya hak kazanmamrg olmak

i 3a[t,t rE,r,ndan gdrevini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir sa6hk sorunu bulnnrn-armk

7 
. 
Kadrn aday olmak

8 En az_Lise me_zunu

9 K0gUkgekmece ilge srnrrlarr igerisinde ikamet eden

MURACAAT KO$ULrARr

3

1 T0rkiye Cumhuriyeti Vatandagr ol[ak
2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

Kimlik Fotokopisi

Diploma

ikametg6h Belgesi

i5xun i5 Arayan Belgesi

Ba5vurular sadece mail adresi Uzerinden yaprlmalrdrr.

defierlendirmeye alrnmayacaktrr. Mail adresine detaylr

|$KUR lg Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yaprlan ba5vurular

Ozgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu gdsterir belge, s0rilcii belgesi

Not bagvuru mailinde ek olarak gonderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn bagvurulan deferlendirmeye alrnmayacaktrr. Uygun

adaylar ile iletigime gegilecektir. GdnlSmeye davet edilen adaylarrn gorU5meye gelirken bagvuru iQin gerekli evraklarr fiziki olarak

getirmeleri gerekmektedir. /t \

BA$VURU iEin erneXli BELGELER

1

2

3

4

Sic. No.:

T

KURUM DISI DAIMi iSCi TALEP FORMU

l.



QdtrP KURUM DISI DAiMi isci TALEP FoRMU

i$YERi BirGiLERi

igyeri Adr KrJg0kgekmece in5aat Taah. San. Ve Tic.Ag.

Adres Halkalr Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvarr 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Cekmece/iSTANBUL
Telefon-E-mail O2L2 966 02 02 - basvuru @ kitas.ist

Yer KtiEUkqekmece in5aat Taah. San. Ve Tic.A5.Genel MUdUrltik Binasr

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

,o, Ba5vurular deEerlendirildikten sonra Muracaat kogullarr g6re ve ba5vuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra uygun

bulunan bagvuru sahipleri mr.ilakata galrrlacaktrr.

G0RUgMEYE ir-igxir airciun

Talep No 98959111-902.01-175860

Agrk ig Sayrsr 1

Bagvuru Tarihleti tl.LL2O27-13.LL.2021

TATEP / BA$VURU

Adresi

2O2Ll]t-OOLOl

Kurum adrna ilge-ilge dr5rnda geli5en kamusal ve gUncel ya5am olaylannda gerekli g6rsel ve yazrlr bilgileri toplamak, rdportaj
yapmak, organizasyon ve etkinliklerde kameraman ve fotofrafgrlarla birlikte ses kaydr almak ve sunum yapmak.

Caktma Siiresi Belirsiz Stireli / Tam Zamanh

talrgma Saati Normal / Vardiyah Qalr5ma Ko5ullarr Esastrr

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr.

VE EALEMA $ARTI.ARI

Gtirev Tanrml

Srnrrlan ieceTaah. San. Ve

i9 Pozisyonu Muhabir

Adresi

Ttirk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen siireler gegmig olsa bile; kasten i5lenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla s[.ireyle hapis

cezasrna ya da affa ulramrg olsa bile devletin grivenliline kargr suqlar, anayasal diizene ve bu d0zenin igleyigine kargr suglar, zimmet, irtikap, r05vet,

hrrsrzlrk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gdrevini k6tilye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma , edimin ifasrna fesat kanttrrma, suEtan kaynaklanan

mal varlrf,r deferlerini aklama veya kagakgrhk suglarrndan mahrum olmamak

flgllglgLltr1gtyelgyygdil k"rrrg4g!-emekl'rlik, yaglrhk, malulhik aykEr almaya hak kazanmamrs olmak

rSaEhk aErsrndan gdrevini yaplnasrna engel olabilqge$giqlgtl slghk sorunu olmamak
Lisans mezunu

KOSUUART

4

5

6

7 nde ikamet edensrnrrlarr

1 Ttirkiye Cumhuriyeti Vatandagr olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

Ba5vurular sadece mail adresi Uzerinden yaprlmahdrr. i5xUn i5 Arayan Belgesi olmayanlar ve telefon veya bizzat yaprlan bagvurular

deierlendirmeye aknmayacaktrr. Mail adresine detayh cizgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu gosterir belge, stirricti belgesi bagvuru

mailinde ek olarak gonderilmelidir. Belgeleri eksik olari adaylarrn ba5vurularr delerlendirmeye alrnmayacaktlr. Uygun adaylar ile iletigime
gegilecektir. GOrU5meye davet edilen adaylarrn gcirtigmeye gelirken baSvuru iqin gerekli evraklarr fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

BELGELERBASVURU

Not

1 Kimlik Fotokopisi

2 Diploma

3 ikametgdh Belgesi

4 Askerlik Durum Belgesi

5 iSKUR ig Arayan Belgesi

Il.

No.l

BiTGiLERi

Baivuru basvuru @ kitas. ist

I

3



$itail xuRuru orsr olirui isci relrp roRruu

!rye1Ua] -(ri Eli lgelqLecq t I sqg ! Ia a h. sq I ve rj 9r4! :

Adres Halkalr Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvan 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Qekmece/iST,ANBUL
Telefon-E-mail 0212 966 02 02 - basvu kitas. ist

TATEP I BA9VURU BitGiLER|

Sayrsr 2021111-00104

Talep No 98959111-902.01-175853
Agrk i9 Sayrsr 2

Bagvuru Tarihleri 11.77.202L-L3.11.2027

Batvuru Adresi basvuru@kitas.ist

,Uo, 
Bagvurular de[erlendirildikten sonra Mtiracaat ko5ullarr gcire ve ba5vuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra uygu

Yer Kr.igi]keekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.As.Genel MLidLirlrik Binasr

lunan sahi lacaktrrmUlakata

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

GairevTantmt 
MUdurlUgrin yapacaBr organizasyonlarda gcirUntri, ses ve r5rklandrrma sistemlerinin proje ve kurulum, bakrm ve onarrm igleri
yetkiliamirleritarafrndankendisineverilecekhertririgte gcirevalabilecek

Qalrgma Stiresi Belirsiz SUreli / f am Zamanh

SrnrrlarrBeledkmece in Taah. San. Ve Ti

ig Pozisyonu G6rrintti ve Ses Sistemleri Teknisyeni

Adresi

(ahgma Saati Normal / Vardiyalr Calrsma Kosullan Esastrr

Engel Durumu He1!angi bir engeli bulunmayacaktrr.

Tiirk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen s0reler gegmi5 olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle hapis

cezasrna ya da affa uf,ramrg olsa bile devletin gtivenliline kargr suglar, anayasal drizene ve bu dtizenin igleyigine kargr suglar, zimmet, irtikap, rilgvet,

hrrsrzlrk, dolandrrrcrlrk, sahtecilik, gdrevini kdtriye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karr5trrma , edimin ifasrna fesat kan5trrma, sugtan kaynaklanan

mal varh[r deierlerini aklama veya kaEakErLk suglarrndan mahrum olmamak

+ ]H-ertrargi bi, so hak ka.anra-s olrnak

5 SaEhk agrsrndan gdrevini yapmasrna en8el olabilecek herhangi blr saEhk sorunu olmamak _
6 En az OrtadEretim Mezunu _
7 Avrupa yakasrnda ikamet eden

MURACAAT KOSUTLARI

3

1 Ttirkiye Cumhuriyeti VatandaSr olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

Ba5vurular sadece mail adresi iizerinden yaprlmahdrr. iSXUn iS Arayan Belgesi olmayanlar ve telefon veya bizzat yaprlan ba5vurular

de[erlendirmeye ahnmayacaktrr. Mail adresine detaylr <izgegmi5, diploma, engelli ise engel durumunu lristerir belge, si.iriicri belgesi ba5vuru

mailinde ek olarak g<inderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn ba5vurularr deierlendirmeye alrnmayacaktrr. Uygun adaylar ile ileti5ime
gegilecektir. G6niSmeye davet edilen adaylarrn gortiSmeye gelirken ba5vuru igin gerekli evraklarr fiziki olarak getjrnrcleri gerekmektedir

,t_\ / \

Not

BASvuRU iciN GEREKTI BELGETER

1

2

3

4

5 igKUR i9 Arayan Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Diploma

ikametg6h Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

T

I
l75l
l5

MESTEXi oZETLIXTER VE CALTSMA $ART|-AR|

1.



QdtrP xuRutvt otsr oNrui isci ralep ronuu

Adr Ki]grik9ekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.AS.

Adres Halkalr Merkez Mahallesi Turgut ozal Bulvarr 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.

Telefon-E-mail 02L2 966 0202 - basvuru ist

TALEP / eirciLeni
if an Sav's' 202tltt-o0to3
Talep No 98959111-902.0t-77587 2

Agrk lg Sayrsr 1

Bagvuru Tarihleri 11. 1 1. 2027-L3.LL.2O27

Basvuru Adresi basvuru@kitas.ist

BITGILER

Yer Kugtikgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.Ag.Gene I MtidtirlUk Binasr

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

*o, Ba5vurular degerlendirildikten sonra Mtiracaat ko5ullarr gore ve ba5vuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra uygun

bulunan basvuru sahipleri miilakata caEnlacaktrr.

(

GtirevTanrmr 
Gdriintr.ikayrtedici aragvegeregleri kullanarakstUdyo,gekimplatosuvegdrtinttikayrtedilebilecekheryerde,kameranrnEekim
oncesi hazrrhk, ayar ve estetik yorum katarak g6rtintU kayrt etme i5lemlerini bireysel ya da ekip gak5masryla yapmak.

vE cALr$MA $ARTTAR!

i5 POziSyOnU Kameraman

Qahgma Siiresi Belirsiz SUreli / Tam Zamanlr

kmece Bel Srnrrlarr nd

(altgma Saati Normal/ Vardiyalr Qalr5ma Ko5ullarr Esastrr

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr

Adresi Taah. San. Ve

TUrk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen s0reler gegmi5 olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla s0reyle hapis
cezastna ya da affa u[ramt5 olsa bile devletin gUvenli[ine kar5t suglar, anayasal d[lzene ve bu dUzenin igleyi5ine kargr suglar, zimmet, irtikap, rti5vet,
hrrsrzlrk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gtirevini kdtriye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kan5trrma , edimin ifastna fesat karrgtrrma, suEtan kaynaklanan
mal varklr deierlerini aklama veya kagakgrhk suglarrndan mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal gtivenlik kurumundan emeklilik, ya5lrlrk, malullUk aylrlr almaya hak kazanmamrg olmak
Sallrk agrsrndan g6revini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir sallrk sorunu olmamak
En az Lise mezunu

RACAAT KO$ULLARI

ikamet eden

3

1 TUrkiye Cumhuriyeti Vatanda5r olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

BASVURU BETGELER

Not

lkametgeh

msadeceBaqvu ru la r r.izeadresi ndenri Ryaprlmalrd i5ru ie BelgesiArayan la ve telefonolmayan bizzatveya yaprlan bagvu
rlend a nmde[e Marmeye ayacaktrr adresi ne detayl 6zgeEm diploma,i5, rse d urum uunengel engel belge,gdsterir su rucu belgesi ba5vu

ekmailinde ola rak erilmelidg6nd olaneksik adBelgeleri nn la 1ayla bagvuru adefierlend irmeye ileadaylaUygun
Begilecektir eddavet ilenG6rri5meye ad nnayla nrkegeBdrrigmeye ba5vuru rekl evra fizi kiklaniEin 8e ola gerekmektedir

Askerlik Durum Belgesi

igKUR ig Arayan Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Diploma

fie. Sic.
lr5l

?,

BASVURU

4

5

1

2

3

4

5

Belgesi



Q.itail ruRuru orsr oairui isci rllrp roRnnu

lgyerl Adr Krigiikcekmece insaat Taah. San. Ve fic.Ai:___
rl Bulvan 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.qekmece/isTANBU

Basvuru Tarihleri 1L.77.2O21-73.tL.2O27

Adresi

TATEP

Talep No 98959111-902.0t-t75867
Agrk l$ Sayrsr 2

Yer KUgtikEekmece In5aat Taah. San. Ve Tic.A5.Genel Mtidtirlrik Binasr

lar deierlendirildikten sonra MUracaat ko5ullarr gdre ve baSvuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra

sahi mUlakata lacaktr r"o, 
Basvurul

bulunan

Kurumun gerEeklestirdiEi tUm etkinlik, organizasyon, agrlrg ve rdportajlarda en uygun gdrijntr,ileri makine ve teghizat yardrmryla

GtirevTanrmr almak, alrnan fotofiraflarr tab ederek yazrlr ve g6resel basrnda, internet ve dergi gibi herkesin ula5abileceli alanlarda

Qaltgma Saati Normal/Vardiyalr Qalr5ma Ko5ullan Esastrr

ig Pozisyonu Fotografgr

VE 9ARTIARI

lahgma Stiresi Eelirsiz Siireli / Tam Zamanlr

kmece in Taah. San. VeAdresi Srnrrlarr

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr.

yayrnlanacak hale getirmek.

Ttirk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen stireler gegmig olsa bile; kasten islenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle hapis
cezasrna ya da affa ulramrg olsa bile devletin grivenligine kar5r suglar, anayasal dtizene ve bu dUzenin igleyigine kargr suglar, zimmet, irtikap, r0$vet,

hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, g6revini kdtUye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifasrna fesat kan5ttrma, sugtan kaynaklanan
mal varlrlr delerlerini aklama veya kagakgrkk suglarrndan mahrum olmamak

Herhangi bir sosyal g[ivenlik kurumundan emeklilik, yaglrlrk, malulli.ik aylrlr almaya hak kazanmamrg olmak
Sa!fuk agrsrndan gcirevini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir sa!fuk sorunu olmamak

1

2

Tr]rkiye Cumhuriyeti VatandaSr olmak

srnrrlarr ikamet eden

M

3

Kamu haklarrndan mahrum olmamak

En az Onlisans mezunu

1

2

3

4
5

6

Not

BaSvurular sadece mail adresi tizerinden yaprlmahdrr. igxun i9 Arayan Belgesi olmayanlar ve telefon veya bizzat yaprlan bagvurular
de[erlendirmeye ahnmayacaktrr. Mail adresine detaylt <izgegmi5, diploma, engelli ise engel durumunu
mailinde ek olarak gcinderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn ba5vurularr delerlendirmeye alrn
gegilecektir. Gori.iSmeye davet edilen adaylarrn gdrrigmeye gelirken ba5vuru igin gerekli evraklarr fiziki

BETGELEREASVURU

Be lgesi

Be

Fotokopisi

G

gerekmektedir

'belge, stiriicri belgesi ba5vuru

rr. Uygun adaylar ile iletisime

Diploma

Kalfalrk Belgesi

ikametgah Belgesi

,T

NO,:

BILGILERI

Adres Halkah Merkez Mahallesi

Telefon-E-mail O2L2 966 02 OZ - basvuru @kitas.ist

1.

il"n s"y'r, lq?V11-og1q?_

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracrhf,r ile yaprlacaktrr.

___t

KO9UUART

Kimlik



(fitafl runuru orsr oairui isci relep ronnau

Adr kmece Taat Saah. Ven. TicKri90kge inga .A5.

Adres Halka MaMerkez ha lesi BulvaOzal 1.n SokakPosta Kat: km ANBULNo:3/ ece/iST,Turgut Kliel
Telefon-E-mail 9660272 0202 ba

ilan Sayrsr 2O2Ll 7L-0099

Talep No 98959111-902.01-175931

Agrk ig Sayrsr 1

Ba;vuru Tarihleri lL.lL.202L-13.71.2O2L

TALEP / BA$VURU

GORU9MEYE ir-igxiru eileiun
Yer KUgrikgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.A5.Genel Mildtlrltlk Binasr

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

Not Mriracaat kogullarr ve bagvuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra bagvurular
pozlsyona uygun bulunan ba5vuru sahipleri mtilakata ga[rrlacaktrr.

deierlendirilip mevcut

MESLEKi oZrU-iXUn Vr CALTSMA 9ARTT.ART

ig Pozisyonu Kepge OperatorU

G6revTanrmr 
Amirleri tarafrndan verilen talimatlar dolrultusunda kullanacair ig makinesi ile gerekli malzemeyi taslmak,
y0klemek, yol bakrm onarrm galrgmalan vs. gibi hizmetlerin tUmUnde gdrev yapmak.

Qah5ma Siiresi Belirsiz Srireli/ Tam Zamanlr

Qahgma Saati Normal /Vardiyalr Qalr5ma Kogullarr Esastrr

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr.

Qah5ma Adresi KUgt]kgekmece ingaat Taah. San. Ve Tic.Ag. (Krigiikgekmece Belediyesi ilge Srnrrlarr iginde)

Trirk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen sr.ireler geqmi5 olsa bile; kasten iglenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla

stireyle hapis cezastna ya da affa uframrg olsa bile devletin g0venli[ine kargr suglar, anayasal dr.]rcne ve bu drlzenin igleyigine kar5r

suglar, zimmet, irtikap, rti5vet, hrrsrzlrk, dolandrrrcrlrk, sahtecilik, gorevini kdtriye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karrgtrrma ,

edimin ifastna fesat kartgtrrma, sugtan kaynaklanan mal varhlr delerlerinl aklama veya kagakgrlrk suglanndan mahrum olmamak

Askerlik ile ili5kisi bulunmamak
Herhangi bir sosyal gUvenlik kurumundan emeklilik, yaglrlrk, malullrik aylrfir almaya hak kazanmamr5 olmak
Saflrk agrsrndan gorevini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir sallrk sorunu bulunmamak
En az ilkofiretim mezunu

MURACAAT KO'ULLARI

4

5

5

7

8

3

Avrupa yakasrnda ikamet eden

1 TUrkiye Cumhuriyeti Vaiandagr olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

I,mlir tolqlepq,
ikametg6h Belgesi

-Siirficii 
Belgesi _ _

SRC 2 ve SRC 4 Belgesi

lstglgqtgelges(tvtll1ggt' yqplt5 veya belgesi olan)

Bagvurular sadece mail adresi 0zerinden yaprlmahdrr. iSxUn iS Arayan Belgesi olmayanlar, telefon veya bizzat yaprlan bagvurular
def,erlendirmeye ahnmayacaktrr. Mail adresine detaylr cizgegmig, diploma, engelli ise engel durumunu g6sterir belge, s0riicri belgesi

Not bagvuru mailinde ek olarak gdnderilmelidir. Belgeleri eksik olan adaylarrn bagvurularr delerlendirmeye alnmayacaktrr. Uygun
adaylar ile iletiSime gegilecektir. Gortigmeye davet edilen adaylarrn goriJgmeye gelirken baSvuru

1

2

3

4

5

5

7

8

GEREKLi BELGELERBA$VURU

gerekli evraklarr fiziki olara
getirmeleri gerekmektedir

Operatorlrik Kurs Bitirme Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

i$xun iS Arayan Belgesi

No,:

Ba5vuru Adresi basvuru@kitas.ist


