PERSONEL ALIM İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ (SON BAŞVURU TARİHİ 14.04.2017)
Öncelikle aşağıda belirtilen açıklamaları incelemenizi ve bu doğrultuda hareket
etmenizi öneririz.
Kuruluşumuzun daimi işçi statüsündeki personel alımına dair ilan, Türkiye İş Kurumu
internet sitesi KAMU AÇIK İŞ İLANLARI kısmında TÜRKİYE GENELİ OLARAK
AÇILMIŞTIR.
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları 9 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK dahilinde
yapılmaktadır.
Durumu uygun adaylar başvurularını yukarıda belirtilen yönetmelik gereği TÜRKIYE
İŞ KURUMUNUN HİZMET MERKEZLERİNE (İŞ VE MESLEK DANIŞMANINIZA)
ŞAHSEN YADA TÜRKIYE İŞ KURUMU INTERNET SITESINE ELEKTRONIK
ORTAMDA YAPABILECEKLERI,
Bu kapsamda anılan yönetmelik gereği Türkiye İş Kurumu dışında Kuruluşumuza
şahsen yada dilekçe ile başvuru yapılamayacağı, yapılacak başvuruların ise bir geçerliliğinin
olmayacağı,hususlarını bilgilerinize rica ederiz.
İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692525
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : Elektrik Teknisyeni
ADEDİ
:3
TAHSİLİ
: Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik
Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montürlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri,
Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden birinden mezun olmak
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik
Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
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, 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. Başvuran
adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
-----------------------------------------------------------------

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692573
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : Elektronik Teknisyeni
ADEDİ
:3
TAHSİLİ
: Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik
Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
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, 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. Başvuran
adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.

-----------------------------------------------------------------

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692591
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : Bilgisayar Teknisyeni
ADEDİ
:3
TAHSİLİ
: Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar programcılığı/web tasarım, bilgi
işlem, bilgisayar, bilgisayar donanım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar yazılım, bilişim
teknolojileri alanı ağ işletmenliği,bilişim teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik
Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
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, 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. Başvuran
adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
-----------------------------------------------------------------

İŞ KURUMU İŞ GÜCÜ İSTEM NUMARASI:3692635
İŞ KUR WEB SİTESİNDE İL SEÇİMİ;MERSİN
MESLEK ÜNVANI : Şoför
ADEDİ
:2
TAHSİLİ
: Lise ve dengi okul mezunu olmak.
ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
AÇIKLAMA
Bu kapsamda işe alınacak aday, Genel Müdürlüğümüze bağlı Mersin Gemi Trafik
Hizmetleri Operasyon Amirliği bünyesinde istihdam edilecektir.
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, 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. Başvuran
adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
-----------------------------------------------------------------

