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T.C. 
KÜLTÜR VE TURIZM BAICANLIĞI 

DÖNER SERMAYE IŞLETMESI MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI KONSER ALANLARI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 35 ADET SÜFtEKLİ  işçi ALIMI 

GENEL AÇIKLAMALAR 

Döner Sermaye Işletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 
Konser Alanları  İşletme Müdürlüğünde Sürekli işçi kadrosunda çalıştınlmak üzere 
Türkiye İş  Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır. 

Noter lcurası  sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar arasmdan mülakat 
sonucu başarılı  olanlar '4857 saydı  İş  Kanunu' hükümleri çerçevesinde ve 'Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi 2. Fıkrası  (ğ) bendi gereğince sürekli işçi 
olarak istihdam edilecektir. 

Başvurular, Türkiye İş  Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr  adresi üzerinden 
18.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kutlama girişi 
yapılarak alınacaktır. 

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecelctir. Adayın 
birden fazla başvuru yaptığı  tespit edilirse tüm başvuruları  geçersiz sayılacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarmca görevlerinden çıkanlanlar veya meslekten ihraç 
edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları  kabul edilmeyecektir. 

Istihdam edilecek işçiler için mülakat yapılacak olup, mülakata girmeye hak kazanan 
adaylar noter kurası  sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru 
sahipleri arasından açık iş  sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı  kadar asıl ve 
asıl sayı  kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile 
belirlenecektir. 

Kura sonucu belirlenen listedelci adayların belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe 
kadar Merkez Müdürlüğümüz, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları  
İşletme Müdürlüğüne (Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Cd. No:2, 34112 
Fatih/Istanbul ) şahsen teslim edecekler. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul 
edilmeyecektir. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti nedeniyle belgelerini 
teslim edemeyecek durumda olanlar (durumla= belirten doğum raporu, hastalık 
raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yalcuılan aracılığıyla 
belgelerini teslim edebileceklerdir. 

Noter kurası  sonucu belirlenen asıl listedeki adayların belgeleri idarece incelenecek 
ve şartları  taşımadığı  belirlenen adayların yerine yedek listeden ilgili bölüme 
başvuranların içinden sıra esası  ile eksik giderilecelctir. Mülakata katılac kesin aday 
listesi internet yoluyla ilan edilecektir. 



İlan edilen kadrolara iş  başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, mülalcata 
katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler, ataınaya ilişkin bilgi ve belgeler ile 
diğer her türlü duyumlar Merkez Müdürlüğümüz www.dosim.gov.tr  internet adresinde 
ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı  tebligat yapılmayacak ve bu ilan 
tebligat yerine geçecektir. 

Mülakat sonuçlarının açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş  gün 
içerisinde Mülakat Komisyonuna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. 
kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası  olmayan dilekçeler ile e-posta, faks 
vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan 
başvurular dikkate alınmayacalchr). 

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 
yanıltıcı  veya yalan beyanda bulunmuş  olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacalchr. Atama işlemi yapılsa dahi iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların 
nitelik ve şartlarını  taşıdığı  halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen 
adaylar göreve başlatilmayacalctır. 

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması  yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve 
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak 
durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını  taşımadığı  sonradan anlaşılarak göreve 
başlatıhıaayanlarm ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını  taşımadığı  
anlaşılanlarm yerine var ise yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle 
aranan şartları  haiz olanlardan atama yapılabilecek-dr. 

Hâlihazırda, Merkez Müdürlüğümüz sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan 
edilen kadrolara müracaatları  almmayacalchr. Noter kurası  sonucu mülakata girmeye 
hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 

Koruma Güvenlik ile Temizlik Hizmetleri için asgari ücret, Bakım ve Onarım 
Hizmetleri için ise asgari ücretin en fazla %10 artırımlı  hali ücret olarak 
ödenebilecektir. 

Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş  alcitleri bildirim 
süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLI, TARİHİ  VE YERİ  

Sürekli işçi kadrolarma ilişkin ilan, 18.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi 
üzerinden yaymılanacaktır. 

ilan şartla= taşıyan adaylar, ilmi.' Türkiye İş  Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde 
yayı nlandığı  tarihten itibaren 5 gün içinde esubeislcur.gov.tr  internet adresinden "İş  
Arayan" linlci üzerinden TC kimlik numarası  ve şifre ile giriş  yaparak başvurularını  
yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). 

BAŞVURU ŞARTLAR! 

1. 2527 sayılı  Kanun hükümleri saldı  kalmak kaydıyla 657 sayılı  Devlet 
Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hülcümleri kapsamında; 

a. Türk Vatandaşı  olmak, 
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Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf 
olmak) 
Görevini devamlı  yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı  bulunmamak, 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasmın (c) bendine göre; affa 
uğramış  olsa bile devletin güvenliğine karşı  suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı  suçlar, milli savunmaya karşı  suçlar, Devlet sularına karşı  suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasma fesat kanştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahlalm 
olmamak, 

Ilan tarihi itibariyle 35 yaşım doldurmamış  olmak, 

hanın yayınlandığı  tarih itibariyle İstanbul İlinde ikamet ettiğini belgelendirmek, 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşhlık veya malulliik aylığı  
almıyor olmak şartları  aranır. 

Başvurulan; 
a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için: 

En az ortaöğretim mezunu olmak, 
En az 2 yıl tecrübeli olmak, 
5188 sayılı  kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı  ile 
tamamlamış  olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik 
(silahlı) ICartma sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için 
yenileme eğitiminin yapılmış  olması  gerekmektedir.) 
Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişlcin 
Yönetmelik'in Sağlık Şartları  başlıklı  18 inci maddesinde belirtilen 
hususlan kapsayacak şekilde "özel güvenlik görevlisi olur" şeklinde 
Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek, 
Kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 
cezasına mahlccım olmamak. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan erkeklerde 
175 cm, kadınlarda 165 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun 
santimetre cinsinden son iki rakamı  ile kilosu arasındaki fark 10'dan 
fazla, 15'ten az olmamak, (Öıneğin;180 cm boyunda olan bir adayın 
kilosurnın 80+10=90' dan fazla, 80-15=65' ten az olmaması  
gerekmektedir.) 

b. Temizlik Hizmetleri Görevlisi Kadrosu için: 
En az ortaöğretim mezunu olmak, 
Temi71ik işlerinde görevlendirilmesine engel hali bulunmamak, 
En az 2 yıl tecrübesi bulunmak, 

c. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Elektrik) için: 	ŞŞ  T. 1:Pş1 /4,, 
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2 yıllık eğitim veren meslek yüksek °kullanım elektrik bölümünden 
mezun olmak, 
En az 2 yıl tecrübesi bulunmak, 

d. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Makine) için: 

2 yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarmın Makine bölümünden 
mezun olmak, 
En az 2 yıl tecrübesi bulunmak, 

KURA IŞLEMLERI, TARİHİ  VE YERİ  

Türkiye İş  Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru 
sahiplerinin tamamının yer aldığı  listeler esas alınmak suretiyle açık iş  ilanı  sayısının 4 
(Dört) katı  kadar asıl ve aynı  sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi 
yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi 
www.dosim.govAr adresinde ilan edilecektir. 

Kesin aday listesi, mülakat tarihi ve yerleri Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr  
adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ  mahiyetinde olup, adaylara herhangi bir yazılı  
tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir. 

Kum çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına almacalctır. 

MÜLAKAT ÖNCESI ISTENECEK BELGELER 

Mülakata katılmaya hak kazananlar kesin listesi aşağıdaki belgelerin istenmesi ve incelenmesi 
sonucunda oluşturulacaktır. Gerçeğe aykırı  beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını  
kaybedecelctir. 

Başvuru formu. 

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan 
mezuniyet belgeleri kabul edilecektir) 

4.5 x 6 ebaduıda iki adet vesikalik fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.). 

İstanbul ilinde mukim olduğunu gösterir İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden 
alınacaktır). 

Adli sicil-arşiv kaydı  belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır). 

İş  deneyimi için SGK hizmet dökümü. 

Kimlik fotokopisi. 

Koruma ve Güvenlik görevlisi meslek koluna başvuru yapan adaylar için; Silahlı  Özel 
Güvenlik Belgesi veya söz konusu belgeyi almak için ilgili kuruluşa yapılan başvuru 
belgesi ile bir sağlık kuruluşundan alman boy-kilo gösterir belge. 	Ğz  >1"« 
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Varsa Yabancı  Dil bilgisine dair belge. 
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MÜLAKAT 

Mülakatta adaylar; genel olarak "Temsil", "Genel Kültür", "Kavrama", "Muhakeme ve 
Konuşma Yetenekleri", "Tutum ve Davranışlar" yönünden ve ayrıca başvurulan pozisyon için 
ayrıca belirlenen konulardaki bilgileri ve deneyimleri yönünden mülakat komisyonunca 
değerlendirilir. 

Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafindan yüz tam puan üzerinden puan 
verilir. Verilen bu puanların ortalaması  mülakat puannu teşkil eder. Mülakatta başarılı  
sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması  şarttır. 

En yüksek puandan başlamak suretiyle sııralama yapılır. Puan sıralamasma göre yeteri 
kadar yedek belirlenebilir. Başarılı  olanlara durum yazılı  olarak bildirilir. 

SÜREKLİ  IŞÇI ALIMI KADRO DAĞILINII 

ÜNVAN HIZMET TÜRÜ ADEDI 
Sürekli işçi Koruma ve Güvenlik 

Hizmetleri Görevlisi 
15 

ÜNVAN HIZMET *TÜRÜ ADEDI 
Sürekli Işçi Temizlik Hizmetleri Görevlisi 15 

ÜNVAN HIZMET TÜRÜ ADEDI 
Sürekli işçi Bakım Onarım Görevlisi (Elektrik) 3 

UNVAN HIZMET TÜRÜ ADEDI 
Sürekli işçi Bakım Onarım Görevlisi (Makine) 2 
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Işgücü Istem Formu (En 
IŞGÜCÜ İSTEM FORMU 

Meslek Adı:Koruma ve Gtıvenlik.Hizmetleri 

	

Işgücü İstemi Tarih/No. 	  

Yurtdışı  Işgücü İstem No. 	  
(A) IŞYERi BILGILERI  

İ$YERİ  ADL.Kültür ve Turizm Bakanlığı  DÖSİMM (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser 
Alanları  İşletme Müdürlüğü) 	  
FAALIYET ALANLICamu 	  
IŞVERENIN ADİ-SOYADUISVANI:İzzet GÜVEN-Merkez Müdürü V. 
ADRESİÇiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 
ÇanIcaya/ANKARA. 	 
TELEFON NO: 0312 470 86 03 
E-POSTA. 	  WEB:www.dosim.gov.tr. 

SSK NO: 
1821 1020212280730060724000 
VERGI NO: 
6050050218 
KURULUŞ  TARIH} 	  

ŞYE fli YASAL DURUMU 
ÖZEL( ) 	KAMU ( X ) 
Masraf Karşılığı  ödendi mi? 
Evet ( ) 	Hayır ( ) 

(B) MESLEId ÖZELLIKLER 

iş  Alanı/Pozisyon:  	 Deneyim süresi (Yı l ):2 Yıl 	* istenen Meslek:Süreldi Işçi 

Meslek Öğrenme Türü: Kurs ( ) Okul ( ) Pratik ( ) 	Meslek Deneyim Silresi(Y11):2 Yı l 	  

TARIH' 	J 	.1 	 

UNVANI 	 TARIH. 	J 	J 	IMZA. 	  

(C) ÇALIŞMA ŞARTLARI 
Çalışma Periyodu: Belirli Süreli (Geçici...) ( ) 	Belirsiz Süreli (Daimi) ( X ) 
*Çalışma Şekli: 	Deneme Süreli ( ) 	Kısmi Süreli ( ) 	Tam Süreli ( ) 
Olanaklar: Ocret. 	 Sosyal Olanaklar* 	  

Pasaport Gerekli mi? Evet ( ) Hayır ( ) 

(D) KIŞISEL ÖZELLIKLER / DURUMU 

Yaş: 
	 En Çok 35 

Boy: 
	

Erkek En Az 175cm 
Boy: 
	

Kadın En Az 165 em 
Kilo: 
	

Özel Şartlarda Belirtilmiştir. 

NOT: işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu, ise cinsiyet 

belirtiniz. 
Kadın ( X 1 
	

Erkek ( X )  

*Kişisel Durumu: Normal 	) 	Özürlü ) 
Eski Hükümlü ( ) 	Terör Magdum ( ) 

*Istenen Sğrenim seviyesi: 
Ögrencilik Durumu: 
Kriterlerin birinden mezun olmuş  öğrenci olabilir. ( ) 
Kriterlerin birinde ögrenci olan olabilir. ( ) 
Ögrenci olamaz. ( ) 

*Öğrenim Kriteri seçimi: 
Öğrenim seviyesi aralıgı  bazında: 
En az öğrenim seviyesi Ortaöğretim 	En çok öğrenim seviyesi. 	  
Genel Birim Bazında 
Öğrenim seviyesi 	 Okul Birimi(Fak./Yüksekokul) 	  
Okul Bölümü. 	  

Yabancı  Dil. 	Yabancı  Dil Seviyesi: Başlangıç ( ) 	Az ( ) 	Orta ( ) 	Iyi ( ) 	Çok Iyi ( ) 

Sınav Gereksinimi ( Sınav isteniyor mu?) Evet ( ) 	Hayır (X ) 
Sınav Adı- 	Puan Türü. 	En az puan. 	Sınav Giriş  Tarihi. 	  

Ehliyet Gereksinimi: 	Evet ( ) 	Hayır (X ) 
Sınıfı . 	Süresi* 	 

Askerlik Durumu: 
Fiilen Yapm ş  ( ) 	 Fiilen Yapmış  veya Muaf ( ) 
Fiilen Yapm ş, Muaf veya Tecilli ( X ) 	Farketmez ( ) 

*Çalışma Adresi: 
Yer Yurtiçi ( X) 	Yurtdışı  ( ) 
Adres: 	  

ildlçe: ISTANBUL 

Sadece Bu ilçelerde ikamet Edenler : (Istanbul Bütün Ilçeler) 
I- 	5- 

6- 
7- 

4  	8- 
*Görüşme adresi: 

*Billçe. 	Posta Kodu. 	Telefon No 	  

Talep özellikleri: 
*Son Başvuru Tarihi. 	 *Karşılanması  Gereken Tarih. 	  
*Toplam Açı k iş  Sayısı: 15 	 *Şube/Merkez 	  

.."...:;:•4i. 
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İŞYE 	 et-GfIVIEŞ  -Merkez Müdür V. 

	

RFŞ.İ: 	
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VERE 

	

> DIlaş  i 	P.: 
. arabnı  ' eırekşiltsi I ak doldur ıııası, işgücü isteminizin niteliğinin belirlenmesinde ve uygun elemanların:sizlere takdim edilmesinde 

çalisattlnna fitişhin 2,ğş  rtir. 	 , 

Yanında (*) Mani- binbir MA eışması  zorunlu alanlardır. 
Formlar IŞKUR'.a ya eldenŞtı  	 numaraya fakslanabilir. 	 . 
IŞKUR'dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı  telefonu arayabilir veya www.iskıı r.gov.tr  web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz 

**NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş  olduğu işgücü isteriderinde yaş, einsiyet, ve askerlik sını rlaması  bulundurulmayacaktı r. 
***NOT: Kamu kurum ve kuruluslaı-ında mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınlyla mücadele hizmetlerinde ilgili ınevzuatına göre geçici 

iş  pozisyonları nda 6 aydan az olmak üzere alınacak geçici işçileri kapsar. 6 ay ve daha uzun süreli geçici işçi talebinde bulunulamaz. (5620 Kanun gereğince 

`1, 



(B) MESLE ZELLIICLER Nt Cı  

Erkek ( X ) 
belirtiniz. 

Kadın ( X ) 

ÇALIŞMA ŞARTLAR' 
Çalışma Periyodu: Belirli Süreli (Geçici***) ( ) 	Belirsiz Süreli (Daimi) ( X ) 
*Çalışma Şekli: 	Deneme Süreli ( ) 	Kısmi Süreli ( ) 	Tam Süreli ( ) 
Olanaklar: Ücret. 	 Sosyal Olanaklar. 	  

KIŞISEL ÖZELLIKLER/ DURUMU 

Pasaport Gerekli mi? Evet ( ) Hayır ( ) 

Yaş: 
Boy: 
Kilo: 

En Çok 35 

NOT: işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu, ise cinsiyet 

*Kişisel Durumu: Normal 	) 	Özürlü 	( ) 
Eski Hükümlü ( ) 	Terör Mağduru ( ) 

kez Müdür V. TARIH: J 	J 	 

ÜNVAN'. 	 TARİW/  J 	 IMZA* 

IŞVERENIN I 
KAYDI A 
ADVS0 

IŞGÜCÜ İSTEM FORMU 
Işgücü İstemi Tarila/No. 	  
Yurtdısı  işgücü istern No. 	  
(A 	IŞYERI BILGILERI 

IŞYERI ADL.Kültür ve Turizm Bakanlığı  DÖSIMM (Istanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser 
Alanları  İşletme Müdürlüğü) 
FAALIYET ALANI:Kam 
IŞVERENIN ADI-SOYADIASVANLIzzet GÜVEN-Merkez Müdürü V. 
ADRESIÇigdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 

	

Çankaya/ANKARA. 	 
TELEFON NO: 0312 470 86 03 
E-POSTA: 

işgücü İstem Formu (Form 

Meslek Adı:Temizlik Hizmetleri 

SSK NO: 
18211020212280730060724000 
VERGI NO: 
6050050218 
KURULUŞ  TARIHI. 	  

IŞYERİNIN YASAL DURUMU 
ÖZEL( ) 	KAMU ( X ) 
Masraf Karşılığı  ödendi mi? 
Evet ( ) 	Hayır ( ) 

WEB:www.dosim.gov.tr. 

İş  Alanı/Pozisyon:  
	

Deneyim süresi (Yıl ):2 Yı   	* istenen Meslek:Sürekli Işçi 

Meslek öğrenme Türü: Kurs ( ) Okul ( ) Pratik ( ) 	 Meslek Deneyim Sfiresi(Yd):2 Yıl 	 

*Istenen 	ğrenim seviyesi: 
öğreneilik Durumu: 
Kriterlerin birinden mezun olmuş  öğrenci olabilir. ( ) 
Kriterlerin birinde öğrenci olan olabilir. ( ) 
Öğrenci olamaz. ( ) 

*öğrenim Kriter' seçimi: 
öğrenim seviyesi aralığı  bazında: 
En az öğrenim seviyesi Ortaöğretim 	.En çok öğrenim seviyesi. 	  
Genel Birim Bazında 
öğrenim seviyes.. 	  Okul Birimi(Falc./Yüksekokul) 	  
Okul Bölümü* 	  

Yabancı  Dil. 	Yabancı  Dil Seviyesi: Başlangıç ( ) 	Az ( ) 	Orta ( ) 	IYI ( ) 	Çok İyi ( ) 

Sınav Gereksinimi ( Sınav isteniyor mu?) Evet ( ) 	Hayır ( X ) 
Sınav Adı . 	Puan Türü 	En az puan. 	 Sınav Giriş  Tarihi 	  

Ehliyet Gereksinimi: 	Evet ( ) 	Hayır ( X ) 
Sunfi. 	Süresi. 	  

Askerlik Durumu: 
Fiilen Yapmış  ( ) 	 Fiilen Yapmış  veya Muaf ( ) 
Fiilen Ya.pm ş, Muaf veya Tecilli ( X ) 	Farketrnez ( ) 

*Çalışma Adresi: 
Yer: Yurtiçi ( X ) 	Yıntdışı  ( ) 
Adres: 	  

11/11çe: ISTANBUL 

Sadece Bu Ilçelerde Ikamet Edenler : (Istanbul Bütün hçeler) 
5- 
6- 
7- 
8- 

*Görüşme adresi: 

*1E11er 	Posta Kodu. 	Telefon No 	  

Talep özellikleri: 
*Son Başvuru Tarihi. 	 *Karşılanması  Gereken Tarih. 	  

*Toplam Açık Iş  Sayısı: 15 	 Şube/Merkez 	  

İŞVE 
Bu Fo 	r4iı4daıtşğa. 	 ldu alması, işgücü isteminizin niteliğinin belirlenmesinde ve uygun elemanlarnrsiziere iakdim edilmesinde 

Kurum çalışanlannaskar?ınicth 4k 
Yanında (*) olan alkııi« ddlOuaiiiğlşal zorunl alanlardır. 
Formlar IŞICUR's ya eMen ya da 	 numaraya fakslanabilir. 
İŞKÜR'dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı  telefonu arayabilir veya www.iskur.go‘rr web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz 

**NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş  olduğu işgücü istemlerinde yaş, cinsiyet, ve askerlik sını flaması  bulundurulmayacaktır. 
*"*NOT: Kamu kurum ve kuruluşlannda mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevnıatına göre geçici 

iş  pozisyonlannda 6 aydan az olmak üzere alınacak geçici işçileri kapsar. 6 ay ve daha uzun süreli geçici işçi talebinde bulunulamaz. (5620 Kanun gereğince 



* istenen Meslek:Sürekli Işçi İş  Alanı/Pozisyon:  	 Deneyim süresi (Yıl ):2 Yıl 	 

Meslek Deneyim Süresi(Yd):2 Yıl 	 Meslek öğrenme Türü: Kurs ( ) Okul ( ) Pratik ( ) 

Pasaport Gerekli mi? Evet ( ) Hayır ( ) Çalışma Periyodu: Belirli Süreli (Geçici***) ( ) 	Belirsiz Süreli (Daimi) ( X ) 
*Çalışma Şekli: 	Deneme Süreli ( ) 	Kısmi Süreli ( ) 	Tam Süreli ( ) 
Olanaklar: Ücret 	 Sosyal Olanalclar 	  

En Çok 35 Yaş: 
Boy: 
Kilo: J 	 

Kadın ( X ) Erkek ( X ) 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

KIŞISEL ÖZELLIKLER /DURUMU 

*Kişisel Durumu: Normal 	) 
Eski Hükümlü ( ) 

Özürlü 	( ) 
Terör Magdımı  ( ) 

NOT: işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu, ise cinsiyet 

Işgücü İstem Formu (Form 

IŞGÜCÜ İSTEM FORMU 
Meslek Adı:Bakıın ve Onarım Hizmetleri (Elektrik) Işgücü Istemi Tarih/No• 	  

Yurtclışi işgücü !stern No. 	  
(A IŞYERI BILGILERI 

IŞYERI ADL.Kültür ve Turizm Bakanlığı  DÖSİMM (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser 
Alanları  İşletme Müdürlüğü) 
FAALIYET ALANI:Karau 
IŞVERENIN ADI-SOYADIKINVANI:İzzet GÜVEN-Merkez Müdürü V. 
ADFtESİÇiğdem Malı. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 
Çankaya/ANKARA. 	 
TELEFON NO: 0312 470 86 03 
E-POSTA. 	 WEB:www.dosim.gov.tr. 

SSK NO: 
18211020212280730060724000 
VERGI NO: 
6050050218 
KURULUŞ  TARIHI 	  

IŞYERI:NIN YASAL DURUMU 
ÖZEL( ) 	KAMU( X ) 
Masraf Karşılığı  ödendi mi? 
Evet ( ) 	Hayır ( ) 

(B) MESLE ZELLİ1CLER 

*istenen öğrenim seviyesi: 
Clgrencilik Durumu: 
Kriterlerin birinden mezun olmuş  ögrenci olabilir. ( ) 
Kriterlerin birinde ögrenci olan olabilir. ( ) 
Ögrenci olamaz. ( ) 

*öğrenim Kriteri seçimi: 
öğrenim seviyesi araba' bazında: 
En az öğrenim seviyesi önlisans 	 En çok öğrenim seviyesLönlisans. 
Genel Birim Bazında 
öğrenim seviyesi:..2 Yıl 	Okul Birimi(Falc./Yüksekolaıl).Yüksekolcul 	 
Okul Böltimü:.Elektrik 

Yabancı  Dil. 	Yabancı  Dil Seviyesi: Başlangıç ( ) 	Az ( ) 	Orta ( ) 	Iyi ( ) 	Çok Iyi ( ) 

Sınav Gereksinimi ( Sınav isteniyor mu?) Evet ( ) 	Hayır ( X) 
Sınav Adı . 	Puan Türü. 	En az puan. 	 Sınav Giriş  Tarihi* 	  

Ehliyet Gereksinimi: 	Evet ( ) 	Hayır (X ) 
Sındı • 	Süresi. 	  

Askerlik Durumu: 
Fiilen Yapm ş  ( ) 	 Fiilen Yapmış  veya Muaf ( ) 
Fiilen Yapm ş, Muaf veya Tecilli ( X ) 	Farketmez ( ) 

*Çalışma Adresi: 
Yer: Yurliçi ( X ) 	Yurtdışı  ( ) 
Adres: 	  

11/11çe: ISTANBUL 

Sadece Bu ilçelerde ikamet Edenler : (Istanbul Bütün ilçeler) 
1  	5- 

6- 
7- 
8- 

*Görüşme adresi: 

*frilçe• 	Posta Kodu. 	Telefon No 	  

Talep özellikleri: 
*Son Başvuru Tarihi. 	 *Karşılanması  Gereken Tarih. 	  

*Toplam Açık iş  Sayısı: 3 	 *Şube/Merkez 	  

a4ölişst 

et G 	rkez Müdür V. TARIH. 	J J 	 

—4-t• r. 
iş 	NiI8 
Bu Formun taniffilıişda41. e t 	ŞlaŞ5loldurulması, i gücü isteminizin niteliginin belirlenmesinde ve uygun elemanların sizlere takdim edilmesinde 

Kurum çalışanlinqa yardulla itc 
Yanında (*) olan aiiioi4r tottaMinatrzoruniu alanlardır. 
Formlar İŞKUR'a ya ellrea ya da' 	 numaraya falislanabilir. 
İ$KUR'dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı  telefonu arayabilir veya www.iskur.eov.tr  web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz 

**NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş  olduğu işgücü istemlerinde yaş, einsiyet, ve askerlik sınıflaması  bulundurıalmayacaktır. 

***NOT: Kamu kurum ve kuruluşlannda mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınlyla mücadele hizmetlerinde ilgili ınevzuatına göre geçici 

iş  pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere alınacak geçici işçileri kapsar. 6 ay ve daha uzun süreli geçici işçi talebinde bulunulamaz. (5620 Kanun gereğince 

Kİ  

ÜNVAN!. 	  TARIFI. 	./. 	J 	 IMZA 	  



* istenen Meslek:Sürekli Işçi 

Meslek Deneyim Süresi(Yd) 2 Yıl 	 

İş  Alanı/Pozisyon: 	  

Meslek öğrenme Türü: Kurs ( ) Okul ( ) Pratik ( ) 

Deneyim süresi (Yıl ):2 Yı  	 

Pasaport Gerekli mi? Evet ( ) Hayır ( ) Çalışma Periyodu: Belirli Süreli (Geçiciss")( ) 	Belirsiz Süreli (Daimi) ( X ) 
*Çalışma Şekli: 	Deneme Süreli ( ) 	Kısmi Süreli ( ) 	Tam Süreli ( ) 
Olanaklar: Ücret 	 Sosyal Olanaklar 	- 

Erkek ( X ) 

NOT: işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu, ise cinsiyet 

belirtinizi 
Kadın ( X I 

ÇALİŞMA ŞARTLARI 

KI SEL ÖZELL/ICLER / DURUMU 

Yaş: En Çok 35 *Kişisel Durumu: Normal ) Özürlü 	( ) 
Boy: ı   Eski Hükümlü ( ) Terör Magduru ( ) 
Kilo: 

İŞVERE 
KAYD 
AD 

dtğvLMeŞhez  Müdür V. 

IŞGÜCÜ İSTEM FORMU 

	

Işgücü İstemi Tarih/No
Yurtdışı  işgücü Istem No. 	 
(A) IŞYERI BILGILERI  

IŞYERI ADL.Killtür ve Turizm Bakanlığı  DÖSIMM (Istanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser 
Alanları  işletme Müdürlüğü) 	  
FAALIYET ALANI:Kanm 	  
IŞVERENIN ADI-SOYADUÜNVANI:lzwt GÜVEN-Merkez Müdürü V. 
ADRESIÇiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 
Çankaya/ANKARA. 	 
TELEFON NO: 0312 470 86 03 
E-POSTA. 	  

Işgücü istem Formu (Form 

SSK NO: 
18211020212280730060724000 
VERGI NO: 
6050050218 
KURULUŞ  TARIHI. 	  

IŞYERININ YASAL DURUMU 
ÖZEL( ) 	KAMU ( X ) 
Masraf Karşılığı  ödendi mi? 
Evet ( ) 	Hayır ( ) 

WEB:www.dosim.gov.tr. 

Meslek AdcBalum ve Onarım Hizmetleri (Makine) 

MESLEKI ÖZELLIKLER 

_< _ 	_____ 
*Istenen Öğrenim seviyesi: 
Cıgrencilik Durumu: 
Kriterlerin birinden mezun olmuş  ögrenci olabilir. ( ) 
Kriterlerin birinde ögrenci olan olabilir. ( ) 
Öğrenci olamaz. ( ) 

*Öğrenim Kriteri seçimi: 
Öğrenim seviyesi aralıgı  bazında: 
En az öğrenim seviyesi Onlisans 	En çok öğrenim seviyesb.Onlisans. 
Genel Birim Bazında 
Öğrenim seviyesi:..2 Yıl 	Okul Birimi(Falc./Yüksekokul).Yüksekokul 	 
Okul Bölümlb.Makine 	  

Yabancı  Dil* 	Yabancı  Dil Seviyesi: Başlangıç ( ) 	Az ( ) 	Orta ( ) 	Iyi ( ) 	Çok Iyi ( ) 

Sınav Gereksinimi ( Sınav Isteniyor mu?) Evet ( ) 	Hayır ( X) 
Sınav Ad • 	Puan Türü- 	En az puan- 	Sınav Giriş  Tarihi' 	  

Ehliyet Gereksinimi: 	Evet ( ) 	Hayır (X ) 
Sınıfı - 	Süresi- 	 

Askerlik Durumu: 
Fiilen Yapmış  ( ) 	 Fiilen Yapmış  veya Muaf ( ) 
Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli ( X ) 	Farketmez ( ) 

*Çalışma Adresi: 
Yer: Yurtiçi ( X) 	Yurtdışı  ( ) 
Adres: 	  

Il/Ilçe: ISTANBUL 

Sadece Bu Ilçelerde ikamet Edenler : (İstanbul Bütün Bçeler) 
I- 	5- 

6- 
7- 
8- 

*Görüşme adresi: 

*IVİlçe• 	Posta Kodu. 	Telefon No 	  

Talep Özellikleri: 
*Son Başvuru Tarihi. 	 *Karşılanması  Gereken Tarih 	- 
*Toplam Açık İş  Sayısı: 2 	 *Şube/Merkez 	  

TARIH  	J 

ÜNVAN'« 	 TARIH- 	J 	J 	 IMZA• 	  

İŞVE  
Bu For, 	tarafinfidan eks 	oık I prul F ası, işgücü isteminizin niteliginin belirlenmesinde ve uygun elemanların sizlere takdim edilmesinde 

Kurum çalışanlarına 'ilirclıaaccolizAhitııi; 
Yanında (*) olan alanlar doldurulpb‘ t6nlu alanlardır. 
Formlar İŞICUR'a ya eldepya.da y.,;.--ir 	numaraya fakslanabilir. 
IŞICUR'dan bilgi ve hizmet almak için 180 numaralı  telefonu arayabilir veya www.iskur.gov.tr  web adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz 

**NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş  olduğu işgücü isteınlerinde yaş, cinsiyet, ve askerlik sınırlaması  bulundurulmayacakbr. 
***NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangunyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatma göre geçici 
iş  pozisyonlaı-ında 6 aydan az olmak üzere alınacak geçici işçileri kapsar. 6 ay ve daha uzun süreli geçici işçi talebinde bulunulamaz. (5620 Kanun gereğince 
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