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48 Kişilik Personel alım Duyurusu
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanlanmış olup son başvuru tarihi 15.05.2020 (dahil)
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TALEP
EDİLEN İŞÇİ ÖĞRENİM
SAYISI
DURUMU MEZUN OLUNAN BÖLÜM

12

14

2

1

Lisans

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve
üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme
mühendisliği bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Lisans

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve
üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Lisans

Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler,
maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi,
uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası,
bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve
risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret,
küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve
sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim,
muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler,
uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin
birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Lisans

Üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya
Bilimleri, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık
ve Sosyal Güvenlik bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun
olmak.

KPSS
PUAN
TÜRÜ

P1

P1

P1

P1

İŞKUR DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
İLAN NO
• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Uzakyol 1. Zabit yeterliliğiyle ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
5494950
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
• 2.Mühendis ya da üst yeterlilikte en az bir ( 1 ) yıl deniz hizmeti bulunmak ve bunu belgelemek
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul
5494897
etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• İş Kanunları hakkında bilgi sahibi olmak
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmak.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
5494883 • Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
5494929 uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
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Mühendis
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1

Lisans

Lisans

Lisans

Lisans

Üniversitelerin
İstatistik,
Endüstri
Mühendisliği,
İşletme
Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği bölümlerinden
birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve
üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine
Mühendisliği bölümlerin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde
mezun olmak.

Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde
mezun olmak.

P1

P1

P1

P1

• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
5494871
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• En az uzakyol vardiya mühendisi yeterliliğine sahip olmak.
• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olanların bu mühendislik alanında asgari 2 yıl hizmeti bulunmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal
güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek (uzakyol vardiya mühendisi yeterlik şartı aranmayacaktır)
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
5494925 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS)
en az (E) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak.
• İnşaat Mühendisliği alanında asgari 3 yıl iş tecrübesi bulunmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek
5494860 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS)
en az (E) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak.
• Makine Mühendisliği alanında asgari 3 yıl iş tecrübesi bulunmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek
5494856 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Mühendis

Mühendis

Mühendis

1

1

1

Lisans

Lisans

Lisans

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği bölümünden lisans düzeyinde
mezun olmak.

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak

P1

P1

P1

• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS)
en az (E) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak.
• Mühendislik alanında asgari 3 yıl iş tecrübesi bulunmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek
5494921 • İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bilişim teknolojileri alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Siber güvenlik alanında bilgi sahibi,
• Kuruluş bünyesindeki ağ ve güvenlik cihazlarının yönetiminden sorumlu olacak,
• Kuruluşun ihtiyacı olan VPN bağlantıları, 802.1.x, port güvenliği, ağ güvenlik taraması gibi işlemleri yapabilecek.
• Güvenlik yazılımlarının yönetilmesinde rol alacak,
• Güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev alacak
• Siber Olaylara Müdahale Ekibinde (SOME) çalışabilecek.
• Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
5494851
• CCNP sertifikasına sahip olmak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Sistem yöneticisi olarak en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.
• E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.
• Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.
• Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak
• Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.
• Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak
5494780 • Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Makine
Enspektörü

Güverte
Enspektörü

Avukat

5

3

2

Lisans

Lisans

Lisans

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve
üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine
Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve
üniversitelerin güverte/deniz ulaştırma işletme, deniz ulaştırma işletme
mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

P1

P1

P3

• Uzakyol Başmühendis yeterliliğine sahip olmak.
• Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü mezunu olanların bu mühendislik alanında asgari 5 yıl hizmeti bulunmak ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal
güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek (uzakyol başmühendis yeterlik şartı aranmayacaktır)
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
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• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Uzakyol Kaptan yeterliliğine sahip olmak.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
5494753 uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Avukatlık ruhsatına sahip olmak
• Kuruluşça yapılacak olan mülakat sınavına kadar belgesi ibraz edilmek üzere İngilizce dil bilgisine yönelik; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS)
en az (E) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
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içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

Türkiye İş Kurumundan gönderilecek adayların Sözlü sınav esasları kuruluş web sayfasından duyurulmuştur. Sözlü sınav tarihi,saati,yeri ayrıca yine kuruluş web sayfasından duyurulacaktır.

