Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
21 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
UNVAN

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI

ÖĞRENİM
DURUMU

MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS PUAN

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

TÜRÜ

• En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri
Denizcilik Fakültesi, Yüksek

çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi

Denizcilik Okulu, Deniz Harp

halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı

Okulu ve üniversitelerin
İkinci
Kaptan

8

Lisans

bulunmaktadır.

Güverte/Deniz Ulaştırma

KPSSP3

İşletme, Deniz Ulaştırma

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya
muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular

İşletme Mühendisliği
bölümlerinden birinden lisans

bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat
yapılmayacaktır.

düzeyinde mezun olmak.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun
hakları saklıdır.
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• En az Uzakyol 2. Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri

Denizcilik Fakültesi, Yüksek

çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi

Denizcilik Okulu, Deniz Harp

halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı

Okulu ve üniversitelerin Makine
İkinci
Mühendis

bulunmaktadır.

Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi
9

Lisans

Makineleri Mühendisliği, Gemi

KPSSP3

Makineleri İşletme Mühendisliği
ve Makine Mühendisliği
bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak.

• 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.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun
hakları saklıdır.
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Deniz Trafik
Operatörü

4

Lisans

Denizcilik alanında lisans
düzeyinde eğitim veren yüksek
öğretim kurumlarından birinden
mezun olmuş olmak.

-

• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine
sahip olmak.
• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil
bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul
edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen
Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliği ile fiili
olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından
gün almamış olmak.
• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe
başlatılır.
• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi
Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği
göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini
görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde
başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca
feshedilir.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya
ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak
adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai,
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 girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de
istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya
muvafakat vermiş sayılır.

01.11.2021 “PAZARTESİ” NAMIK
10374

“EBYS”
“ÇEŞİTLİ İLANLAR”
3

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da
Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
İkinci Kaptan ve İkinci Mühendis unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum
tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere
atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden
ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Açıklama 4- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
Deniz Trafik Operatörü unvan grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde Uzakyol
Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular”
(https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
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