
T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Trabzon Ulaşım Proje Turizm 

İnş. Taah. Müş. Hiz. Telekominikasyon San. Ve Tic. A.Ş. Personel Alım İlanı 
 
1-) Başvuru Şekli 
 
21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin (www.trabzon.bel.tr) 

üzerinden müracaatlarını yapacaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri başvuru sayfasına 

yüklemek zorundadırlar. (Eksik belge ile başvuran adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.) 

 

 

2) Başvuru Şartları 
 
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48 inci Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı A bendinin; 
 

1. Türk Vatandaşı olmak, 
 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
 

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 

mahküm olmamak. 
 

6. Askerlik durumu itibariyle; 
 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak(erkek adaylar için), 
 

7. 53’ üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek(...) akıl hastalığı (...) bulunmamak şartlarını taşımak. 
 
2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 
 
3. Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak 

veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 
 
4. Başvuracağı işe ait EK-I tabloda yer alan özel şartları taşımak. 
 
3) Başvuru İçin İstenen Belgeler 
 
1. Başvurduğu pozisyonla ilgili öğrenim durumunu gösterir belge (PDF veya JPEG formatı). 
 
2.Ehliyet ( eski tip ehliyetlerde E sınıfı ehliyete sahip olmak, alanında en az üç yıl deneyim sahibi 
olmak). 

 
3.Tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (PDF formatı), (Son başvuru tarihi “ itibariyle son 

iki yıl ikamet ettiği yeri belirtir.) 
 
4. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (PDF veya JPEG formatı). 
 
5. Özgeçmiş (CV), (PDF veya Word (docx) formatı 



 
 
 
 
 

 

TULAŞ OTOBÜS ŞOFÖRÜ İŞE ALIM TAKVİMİ 

TARİH İŞLEM 

21.11.2022 İlanın yayınlanması 

21.11.2022 – 25.11.2022 Müracaatların alınması 

26.11.2022 – 04.12.2022 Müracaatlasın incelenmesi ve sonuçların ilanı 

05.12.2022 – 08.12.2022 İtirazların alınması ve incelenmesi 

09.12.2022 Mülakata girecek adayların ilanı 

14.12.2022 Mülakatların yapılması 

26.12.2022 Nihai sonuçların ilanı 

02.01.2023-06.01.2022 Gerekli evrakların teslimi 

 İşe başlama süreci 

  

  

*Yapılan başvuru sayısına göre işe alım takviminde güncellemeler olabilir. Konu ile ilgili duyurular 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır.  



EK- 1 TABLO 

Sıra No Şirket İş Pozisyonu Eğitim Şartı Adet 
Cinsiyet 

Durumu 
Yaş Aranan Nitelikler Müracaat Esnasında İstenen Belgeler 

 

 

 

 
1 

 

 
Trabzon Ulaşım 

Proje Turizm İnş. 

Taah. Müş. Hiz. 

Telekominikasyon 

San. Ve Tic. A.Ş. 

 

 

 

 

Otobüs Şoförü 

 

 

 

 
En az Lise 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 
Erkek/Bayan 

 

 

 
01.01.1982 ve 

sonrasında 

doğmuş olmak 

En az lise mezunu olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak eski 

tip ehliyetlerde E sınıfı, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı ehliyete 

sahip olmak, alanında en az üç yıl deneyim sahibi olmak, adli 

sicil ve adli sicil arşiv kaydı kaydı bulunmamak, 

psikoteknik olur belgesine sahip olmak, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışabilmesi ve toplu taşıma şoförü olmasına engel durumu 

bulunmamak, 5 yıl içeresinde herhangi bir ölümlü kazaya 

karışmamış olmak, hız ve alkolden son 5 yıl içerisinde 

ehliyetine el konulmamış olmak, son başvuru tarihi itibari ile 

en az 2 yıldır Trabzon İli sınırları içinde ikamet ediyor olmak 

-Diploma - Sürücü belgesi - Adli sicil kaydı 

belgesi (kamu için) - Askerlik durumunu 

gösterir belge (erkek adaylar için) Tarihçeli 

yerleşim yeri ve diğer adres belgesi. 

 


