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KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 
 
İlan No: TBTK.MAM.BYKG.2019-1 

 

1. Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2019-1.01  
     İşyeri Hekimi pozisyonuna başvurabilmek için; 

1.1. İşin Tanımı ve Özellikleri: 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve 
yapılmasını sağlamak üzere İşyeri Hekimi istihdam edilecektir. 
 
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ 

 

1.2. Adaylarda Aranacak Özel Koşullar: 

1.2.1. Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

1.2.2. ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi” ne sahip olmak 

1.2.3. Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak, en az 5 yıl hekim ve 2 yıl 
işyeri hekimi olarak çalışmış olmak. (İSG Katip sözleşmesi istenecek) 

1.2.4. Tercih edilen nitelikler; 

 Microsoft Office programlarını iyi seviyede kullanmak. 

 Raporlama konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak. 

 6331 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerine hakim olmak. 
 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak. 

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı 
bulunmamak. 

d) Yurtiçi seyahat konusunda bir engeli bulunmamak. 

e) Ekip çalışmasına yatkın olmak, iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine 
uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak. 

f) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda 
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis 
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, 
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
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güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

 

BAŞVURU SÜRECİ 

 

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru 
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm 
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru 
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde 
başvuru kabul edilmeyecektir. 

b) Başvuruların en geç 04/02/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. 

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru 
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu 
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

d) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre 
değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden 
herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri 
gerekmektedir),  

 Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,  

 Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon 
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir), 

 İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren 
kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı), 

 Askerlik durumunu gösterir belge. 

 ÇSGB onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi” 

 İSG Katip sözleşmesi 

 

 
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında 

(www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir. 
 

 
İletişim Bilgileri: 
 
Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
   Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ 
E-Posta:  mam.ik@tubitak.gov.tr 
Telefon:  0262 677 21 72  

0262 677 21 74 
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