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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı: Sur Belediyesi Personel A.Ş
Adresi: İskenderpaşa, İnönü Bulvarı 3. Çk., 21300 Sur/Diyarbakır
Telefonu: 0412 280 10 56
Faks No: 0412 280 10 54
TALEP BİLGİLERİ
Meslek Adı: Şoför
Açık İş Sayısı: 10 (On)
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi
Deneyim Süresi:
Başvuru Tarihleri: 22.03.2021 Pazartesi 08:00 - 24.03.2021 Çarşamba Saat: 17.00
Başvuru Adresi: www.isbasvuru.diyarbakir.bel.tr
İrtibat Kişisi:
Unvanı:
Telefonu:
E-posta:
GÖRÜŞME/MÜLAKAT/BAŞVURU BİLGİLERİ

ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi: İskenderpaşa, İnönü Bulvarı 3. Çk., 21300 Sur/Diyarbakır
Çalışma Süresi: Sürekli
Çalışma Saatleri:
MÜRACAAT KOŞULLARI
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A- GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
23/03/2003 ile 22/03/1981 tarihleri arasında doğmuş olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
TCK’nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı
1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası almamış ve affa uğramış olsa bile Devletin
Güvenliğine Karşı suçlar Anayasal Düzene ve Bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerinin aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
İlkokul, İlköğretim, Ortaokul veya Lise mezunu olmak. (Yüksek okul kabul edilmeyecek.)
Askerlik durumu itibariyle;
A- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
B – Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesinden tam teşekküllü sağlık raporu
almak. (Sadece kura sonucu işe girmeye hak kazanan kişiler alacaklardır.)
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almaya
hak kazanmış olmamak.
22.03.2021 Başvuru başlama tarihi itibari ile geriye dönük 6 ayda Diyarbakır Sur ilçesinde
ikamet etmek.
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında Sosyal
Yardım alıyor olmak.
Gece-gündüz çöp kamyonu arkası-Harfiyat dolum-boşaltım gibi ağır temizlik işlerini
yapabilecek uygun fizik ve beden gücüne sahip olmak.
Şoför ehliyetleri 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmışsa C,D,E Sınıfı ehliyetlerden biri, 1
Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış ise sadece C sınıfı ehliyetine sahip olmak. Psikoteknik
değerlendirme belgesi ile SRC3 veya 4 belgelerinden an az birine sahip olmak.
Kura çekiminde asil listeye giren 10 Şoför adayı için Makine İkmal Bakım ve Onarım
Müdürlüğünce uygulamalı sınav yapılacak, başarılı olanlar işe başlatılacak, başarısız olan
adayların yerine yedek listeden sırayla adaylar uygulama sınavına çağrılacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR
1- Aylık ücret mevcut asgari ücret olup, ücret artışı her yılbaşında yeniden güncellenecek olan
tutar oranında zamlanacaktır.
2- İşe başlatılan kişi Kurumca 2 ay deneme sürecine tabi tutulacak. Kişinin işe uygun nitelikte
çalışmadığı tespit edildiğinde işine son verilecektir. Bu hususta kişiler, işe başlamadan önce
hiçbir hak talep etmeksizin işi bırakacağına dair taahhütname imzalayacaktır.
BAŞVURU BİLGİLERİ
1- Şahsen, posta yolu veya telefon ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular sadece www.isbasvuru.diyarbakir.bel.tr sayfası üzerinden yapılacaktır.
3- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacak ve bu yönde başvurusu olanlar kura
çekimine dahil edilmeyecektir.
4- Müracaatları kabul edilenlerin noter huzurunda kura ile işe alımları gerçekleşecektir.
5- Kurada ismi çıkan adaylardan gerekli belgeleri ibraz edemeyen veya şartları taşımadığı
anlaşılan kişiler yerine yedek kura listesinden kişiler sırayla işe alınacaktır.
KURADA İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN KİŞİLERİN TESLİM ETMESİ GEREKEN
BELGELER
T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
Diploma örneği veya mezun olduğu okuldan öğrenim belgesi
Adli Sicil kaydının olmadığını gösterir belge
Askerlik Durum belgesi
Çalışmasına engel olmadığına dair sağlık raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi,
Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastanesinden alınacaktır.)
6- 22.03.2021 tarihi itibariyle 6 ay ve veya daha fazla süre ile Sur ilçesinde ikamet ettiğini
gösterir belge
7- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında Sosyal
yardım aldığına dair belge.
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8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Emeklilik, yaşlılık veya malüllük

aylığı almaya hak kazanmadığını gösterir belge.
9- Son altı ayda çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
10- Sürücü Belgesi-SRC Belgesi

FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih:
Adı Soyadı: Abdullah ÇİFTÇİ
Unvanı: Belediye Başkan V. - Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe/İmza:

