
T.C. 

ARAÇ KAYMAKAMLIĞI 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIM İLANI 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Birliğimizin ihtiyaç duyduğu branşlarda; Araç İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Birlik 

Encümen Kararı doğrultusunda ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca geçici işçi statüsünde ve 

belirli süreli iş sözleşmeli; 

Meslek Adı/İş Alanı Alınacak Kişi Sayısı İşin Süresi 

Kazıcı Yükleyici Operatörü 1 6 Ay 

Greyder Operatörü 1 6 Ay 

toplam 2 adet personel istihdam edilecektir. 

- Kazıcı Yükleyici Operatörü, Greyder Operatörü için giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı 

olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü/Uygulamalı sınavda; adayların iş makinalarını 

kullanma yeteneği başta olmak üzere mesleki yetenek, kavrayış, ifade, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde 

bulundurulacaktır.  

- Adaylardan başvuru veya işe alım işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı 

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. 

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sözlü sınav sonucu Kaymakamlık ilan panosunda ve www.arac.gov.tr web sitesinin 

“Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak 

adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak, 

- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak 

üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti 

kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım 

http://www.arac.gov.tr/


satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak, 

- Eğitim olarak en az İlköğretim diplomasının bulunması, 

- Ağır vasıta ehliyeti sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak, 

- İlan tarihi itibariyle son 6 ay Araç İlçesi veya köylerinde ikamet ediyor olmak, 

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. 

- Kazıcı Yükleyici Operatörü, Greyder Operatörlüğü için başvuru yaptığı araç ve 

makineyi kullanabilecek ehliyete sahip olmaları ve en az 1 yıl iş deneyiminin 

bulunması, 

-  Başvuru yapanların iş makinesi kullanma ehliyet ve tecrübelerinin yanı sıra ağır vasıta 

(kamyon vs.) kullanabilme ehliyet ve tecrübelerinin de bulunması tercih sebebi 

sayılacaktır. 

- SRC-2 ve SRC-4 belgeleri ile psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olmak, 

- Birlik encümeninin belirleyeceği taban ücreti kabul etmek, 

- Birlik personelinin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek, 

- Araç İlçesi şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı kabul etmek, 

- Alınacak personele maaşı dışında herhangi bir (tazminat, yemek ücreti vs. gibi) ücret 

ödemesi yapılmayacaktır, 

- İşe alım yapılan personel 2 (iki) ay deneme süreci içinde çalışacaktır. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru sırasında temin edilebilir),  

- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Özgeçmiş (Form örneği başvuru esnasında temin edilebilir), 

- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir), 

- Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh belgesi e-devlet üzerinden alınabilir), 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanname 

(Beyanname örneği başvuru esnasında temin edilebilir), 

- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir), 

- Mesleki belgeler (Eğitim sertifikası, kurs katılım belgesi vb.), 

- Varsa daha önce çalıştığı firma, kurum, şirket vb. yerlerden referans niteliğinde belge, 

 

 

 



BAŞVURU ŞEKLİ  

Adayların 07.12.2020 günü mesai saati bitimine kadar Araç Kaymakamlığı Köylere Hizmet 

Götürme Birliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir.) 

09.12.2020 tarihi günü 14:00 da uygulamalı ve sözlü mülakat yapılacaktır.  

 

BAŞVURU SONUCU 

Başvurusu kabul edilenlerin listesi, http://www.arac.gov.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında ve 

Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir. Kaymakamlık resmi web sitesinde yapılan ilan 

ve duyurular tebligat mahiyetinde olacak ve adaylara ayrıca posta, telefon vb. iletişim araçları 

ile tebligat yapılmayacaktır.  

 

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV 

Sınava ilişkin bilgiler (tarih, saat, sınav yeri), başvuruların tamamlanmasını takiben uygulamalı 

ve sözlü sınav sonuçları http://www.arac.gov.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında ve 

Kaymakamlık ilan panosundan ilan edilecektir. 

 (Sınav yeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Şantiye Sahası) 

 

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

- Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-devlet üzerinden alınan adli-sicil belgesi, 

- Devlet Hastanesinden alınacak olan Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi 

şartlarında çalışabileceğine dair rapor) 

- Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti, 

- Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgâh belgesi e-devlet üzerinden, 

- 2 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf 

- Aile Durum Bildirim Formu 

 

İRTİBAT 

Adres: Yeni Mahalle, Rafet Vergili Sokak, Hükümet Konağı Kat:1 Araç  

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

Görevli Personel: Fikret TAŞDÖĞEN 

Telefon: 0(366) 362 10 26 

http://www.arac.gov.tr/ 

 

http://www.arac.gov.tr/

