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Genel Şartlar ve Notlar

TAHSİLİ: DENİZCİLİK ALANINDA LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAN BİRİNDEN MEZUN
OLMAK. AÇIKLAMA : Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) 
sonucunda işe yerleştirilmeye 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. ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR: 1- Genel 
Müdürlüğümüze bağlı İstanbul ve Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde ihtiyaç duyulan sayıda 
aşağıda belirtilen nitelik ve şartlarda istihdam yapılacaktır. 2- Adaylarda aranan şartlar; a) Geçerliliği devam eden uzakyol 
kaptanı yeterlilik belgesine sahip olmak. b) Uzakyol kaptanı olarak en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak. c) 
Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar KPDS ( Kamu Perseneli Yabancı Dil Tespit Sınavı), ÜDS ( Üniversiteler Arası Yabancı
Dil Sınavı) ve YDS(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarının en az birisinden en az 60 veya TOFEL(Test of English As a
Foreign Language)'dan en az 72 (İBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 almak. d) 
Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına, süresi kuruluşça belirlenen asgari 
2 yıl çalışma süresine uyacağına, asgari çalışma süresine uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan 
ayrılması durumunda eğitim masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair "Taahhütname" ve/veya "Yurt 
Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber 
İmzalı Kefalet Senedini" noter huzurunda imzalamak. e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış 
olmamak. 3- Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır. 4- Deniz Trafik Operatörü 
Adayı olarak göreve başlatılacak personelden, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin 
Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan görev başı eğitimini, görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetlerinde 
başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur. GENEL AÇIKLAMA: 1- Talep şartlarına 
durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki il/şube 
müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 2-Son müracaat tarihi resmi tatile 
rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. 3-Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun 
birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. 4-
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin 
iptaline ilişkin kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 5- TALEBE BAŞVURACAK
ADAYLARIN 2016 YILI KPSSP3 PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN ALAN ADAYLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLECEKTİR. 6- 
Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı 
olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna
bildirilecektir. 7- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge 
tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde (maden kanunu kapsamında öncelikli başvuranların tamamı) isim
ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 8- Öncelik hakkına sahip 
olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler 
dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı 
ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. 9- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, 
eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını, yazılı veya sözlü sınavdan önce 
talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır.
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