
Q<itaS xunulr orsr olilvri isci mup roRvru

Adres HalkaL Merkez Mahallesi Turgut Ozal Bulvarr 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.eekmece/isTANBUL

kitas.istTelefon-E-mail o2t2 966 02 02 -

Taah. San. Ve Tic.AS.

Bagvuru Tarihleri .26.71.2021-28.71.2021
Adresi

98959111-902.01-18083 ITalep No

Sayrsr 4

Sayrsr 2021/71-OOr05

BaSvurular deierlendirildikten sonra M0racaat kogullarr g6re ve bagvuru igin gerekli evraklar incelendikten sonra uygun bulu

Tarih ve Saat

Yer ingaat Taatr. 5an. Ve Tic.A5.Genel Miidiirl0k Binasr

yaprlacaktrr.ile

Kendi bagrna ve belirli s0re igerisinde,uzun veya krsa mesafelerde motorlu yiik tagrma araglarrnr trafik kurallarrna
olarak,giivenli bir Sekilde kullanma ve y0ki] gidecef,i yerlere en iyi Sartlarda nakletme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kisidir

taltgma Saati Normal/ Vardiyah Qalr5ma Ko5ullarr Esastrr

Srn rrla rr

gofor (af,rr vasrta)ie Pozisyonu

Engel Durumu Herhangi bir engeli bulunmayacaktrr

Taah. San. Ve

talrgma Siiresi Belirsiz Si]reli f f am Zamanlt

Adresi

Giirev Tanrmr

Tilrk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen siireler geEmi5 olsa bile; kasten itlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla sureyle hapis cezasrna
ya da affa uf,ramrg olsa bile devletin gtivenliEine kargr suglar, anayasal dilzene ve bu dtzenin igleyigine kargr suglar, zimmet, irtikap, riigvet, hrrsrz|k,
dolandrrrcrlrk, sahtecilik, gorevini kot0ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karr5trrma , edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan mal varl
delerlerini aklama veya kagakErlrk suglarrndan mahrum olmamak

4 Herhangi bir sosyalgiivenlik kurumundan emeklilik, yaglrlrk, malull0k ay|[r almaya hak kazanmamrg olmak
5 SaiLk agrsrndan gdrevini yapmasrna engel olabilecek herhangi bir sa{ltk sorunu olmamak

ikamet eden

KO9UU-ARr

Mezunu6 Enaz

I .Ti]rkiye Cumhuriyeti Vatanda$r olmak

2 Kamu haklarrndan mahrum olmamak

Bagvurular sadece mail adresi iizerinden yaprlmalrdrr. i$XUn i9 Arayan Belgesi olmayanlar ve telefon veya bizzat yaprlan bagvurular delerlendirmeye
altnmavacakttr. Mail adresine detaylt ozgegmiS, diploma, engelli ,suriicii belgesi bagvuru mailinde ek olarak gonderilmelidir. Belgeleri eksik olanNot-'adaylarrnbagvurulart def,erlendirmeyealnmayacaktrr.Uygunadaylarileileti5imegegilecektir.Goriigmeyedavetedilenadaylarrng6rtsmeyegelirken
bagvuru igin gerekli evraklarr fiziki olarak getirmeleri gerekmektedir

BEtGEI.ERBA9VURU

2 Ehliyet ve mesleki yeterlilik belgeleri

1 Kimlik Fotokopisi

4 ikametgeh Belgesi

5 Askerlik Durum Belgesi

5 igKUR ig Arayan Belgesi

3 Diploma

1K.
'1. Fosta '
ANBUL

Sic. No:

Adr Kirgi.ikgekmece

Not


