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Kıyı Emn�yet� Genel Müdürlüğünden
 

19 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM DUYURUSU

İlanlara Başvurular Türk�ye İş Kurumu Üzer�nden Yapılacaktır.
 İlanlar, Türk�ye İş Kurumunun https://esube.�skur.gov.tr/Ist�hdam/Ac�kIsIlanAra.aspx �nternet adres�nde

yayınlanacaktır
  

UNVAN

TALEP
EDİLEN
İŞÇİ

 SAYISI

ÖĞRENİM
DURUMU

MEZUN OLUNAN
BÖLÜM

KPSS
PUAN
TÜRÜ

DİĞER NİTELİKLER VE
ŞARTLAR

İk�nc�
Kaptan 7 L�sans

Den�zc�l�k Fakültes�,
Yüksek Den�zc�l�k Okulu,
Den�z Harp Okulu ve
ün�vers�teler�n
Güverte/Den�z Ulaştırma
İşletme, Den�z Ulaştırma
İşletme Mühend�sl�ğ�
bölümler�nden b�r�nden
l�sans düzey�nde mezun
olmak.

KPSSP3

• En az Uzakyol 1.Zab�t�
yeterl�l�ğ�ne sah�p olmak.

 • Yeterl�l�ğ� �le alakalı her türlü
güncel ve uluslararası kuralların
gerekt�rd�ğ� sert�f�kalara (stcw vb.)
ve belgelere sah�p olmak.

 • Herhang� b�r sosyal güvenl�k
Kurumundan emekl�ye ayrılmış
olmamak.

 • Başvuru yapan ve/veya �şe g�rmeye
hak kazanan aday, �şyer�nde
uygulanan ücret, tazm�nat, pr�m,
fazla mesa�, eğ�t�m, görev yer� ve
benzer� çalışma şartları hakkındak�
uygulamaları kabul etm�ş
sayılacaktır. Aks� halde 1 aylık
deneme süres� �çer�s�nde h�zmet
akd�n� sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.

 • Bu kapsamda �şe başlayacak aday
Kuruluşun öngördüğü yerde
çalışmaya muvafakat verm�ş sayılır.

 • Alım sürec� �le �lg�l� tüm
duyurular; Kuruluş web sayfası
duyurular bölümünden yapılacak
olup, ayrıca adreslere başka tebl�gat
yapılmayacaktır.

 • Adaylar başvurularında sundukları
belgeler�n doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n
başvuruları/sınavları geçers�z sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dah� �ptal
ed�l�r. H�çb�r hak talep ed�lemez ve
haklarında Türk Ceza

 Kanunun �lg�l� hükümler�
uygulanmak üzere kuruluşun hakları
saklıdır.

İk�nc�
Mühend�s

9 L�sans Den�zc�l�k Fakültes�,
Yüksek Den�zc�l�k Okulu,
Den�z Harp Okulu ve

KPSSP3 • En az Uzakyol 2.Mühend�s
yeterl�l�ğ�ne sah�p olmak.

 • Yeterl�l�ğ� �le alakalı her türlü

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
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ün�vers�teler�n Mak�ne
Bölümü, Gem� İnşaatı ve
Gem� Mak�neler�
Mühend�sl�ğ�, Gem�
Mak�neler� İşletme
Mühend�sl�ğ� ve Mak�ne
Mühend�sl�ğ�
bölümler�nden b�r�nden
l�sans düzey�nde mezun
olmak.

güncel ve uluslararası kuralların
gerekt�rd�ğ� sert�f�kalara (stcw vb)
ve belgelere sah�p olmak.
• Herhang� b�r sosyal güvenl�k
Kurumundan emekl�ye ayrılmış
olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya �şe g�rmeye
hak kazanan aday, �şyer�nde
uygulanan ücret, tazm�nat, pr�m,
fazla mesa�, eğ�t�m, görev yer� ve
benzer� çalışma şartları hakkındak�
uygulamaları kabul etm�ş
sayılacaktır. Aks� halde 1 aylık
deneme süres� �çer�s�nde h�zmet
akd�n� sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Bu kapsamda �şe başlayacak aday
Kuruluşun öngördüğü yerde
çalışmaya muvafakat verm�ş sayılır.
• Alım sürec� �le �lg�l� tüm
duyurular; Kuruluş web sayfası
duyurular bölümünden yapılacak
olup, ayrıca adreslere başka tebl�gat
yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları
belgeler�n doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n
başvuruları/sınavları geçers�z sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dah� �ptal
ed�l�r. H�çb�r hak talep ed�lemez ve
haklarında Türk Ceza
Kanunun �lg�l� hükümler�
uygulanmak üzere kuruluşun hakları
saklıdır.

M�mar 1 L�sans Yükseköğret�m
kurumlarının l�sans
düzey�nde eğ�t�m veren
M�marlık bölümünden ya
da bunlara denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulunca
kabul ed�len yurt dışındak�
öğret�m kurumlarından
mezun olmak.

KPSSP3 • Restorasyon uygulamalarında en az
3 yıl çalışmış olmak ve bunu h�zmet
belges� ve SGK h�zmet dökümü �le
belgelemek.

 • Auto CAD, MS Off�ce
programlarına hak�m olmak.

 • Araz� ve şant�ye şartlarında
çalışmaya engel hal� bulunmamak.

 • İŞKUR’da �lan ed�len �ş gücü
taleb�n�n son başvuru tar�h� �t�bar�yle
36 yaşından gün almamış olmak.

 • Başvuru yapan ve/veya �şe g�rmeye
hak kazanan aday, �şyer�nde
uygulanan ücret, tazm�nat, pr�m,
fazla mesa�, eğ�t�m, görev yer� ve
benzer� çalışma şartları hakkındak�
uygulamaları kabul etm�ş
sayılacaktır. Aks� halde 2 aylık
deneme süres� �çer�s�nde h�zmet
akd�n� sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.

 • Bu kapsamda �şe başlayacak aday
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Kuruluşun öngördüğü yerde
çalışmaya muvafakat verm�ş sayılır.
• Alım sürec� �le �lg�l� tüm
duyurular; Kuruluş web sayfası
duyurular bölümünden yapılacak
olup, ayrıca adreslere başka tebl�gat
yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları
belgeler�n doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n
başvuruları/sınavları geçers�z sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dah� �ptal
ed�l�r. H�çb�r hak talep ed�lemez ve
haklarında Türk Ceza
Kanunun �lg�l� hükümler�
uygulanmak üzere kuruluşun hakları
saklıdır.

İç
Denetç�

2 L�sans En az dört yıl sürel� eğ�t�m
veren yükseköğret�m
kurumları �le denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulu
tarafından kabul ed�len yurt
dışındak� eşdeğer eğ�t�m
kurumlarından b�r�nden
mezun olmak

KPSSP48 • Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme
Merkez� (ÖSYM) tarafından 2019
ve 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (KPSS) A
Grubu KPSS P48 puan türünden en
az 60 (Altmış) ve daha üzer� puan
almak.

 • Kamu İç Denetç� Sert�f�kası, CIA
(Cert�f�ed Internal Aud�tor), CISA
(Cert�f�ed Informat�on System
Aud�tor), CCSA (Cert�f�cat�on �n
Control Self-Assessment), CGAP
(Cert�f�ed Government Aud�t�ng
Profess�onal), CFSA (Cert�f�ed
F�nanc�al Serv�ces Aud�tor), CRMA
(Cert�f�cat�on �n R�sk Management
Assurance) sert�f�kalardan b�r�ne
sah�p olmak. (Sözlü sınava g�rmeye
hak kazanan adaylardan sah�p
oldukları sert�f�ka �stenecekt�r.)

 • En az beş h�zmet yılını doldurmuş
olmak (Bu süren�n hesaplanmasında
hang� statüde olursa olsun kamu
kurum ve kuruluşlarında geçen
h�zmet süreler� �le kamu kurum ve
kuruluşlarında geçmese dah� 657
sayılı Devlet Memurları Kanunun
36/C maddes�nde bel�rt�len
kazanılmış hak aylıklarında
değerlend�r�len h�zmet süreler�
d�kkate alınır. Sözlü sınava g�rmeye
hak kazanan adaylardan h�zmet
süreler� �le �lg�l� belgeler
�stenecekt�r.)

 • 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48 �nc� maddes�nde
bel�rt�len şartları taşımak. (Sözlü
sınava g�rmeye hak kazanan
adaylardan adl� s�c�l kaydı
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�stenecekt�r.)
• Erkek adaylar �ç�n askerl�k
h�zmet�n� tamamlamış, muaf veya
erteletm�ş olmak. (Sözlü sınava
g�rmeye hak kazanan erkek
adaylardan askerl�k durum belges�
�stenecekt�r.)
• İŞKUR’da �lan ed�len �ş gücü
taleb�n�n son başvuru tar�h� �t�bar�yle
41 yaşından gün almamış olmak.
• Sağlık durumu bakımından, yurdun
her tarafına g�derek, her türlü �kl�m
ve yolculuk koşullarında görev
yapmaya elver�şl� olmak, görev�n�
devamlı yapmasına engel olab�lecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakatlığı �le engell� bulunmamak.
(İşe g�rmeye hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü
hastanelerden alınacak Sağlık
Kurulu Raporu �stenecekt�r.)
• Mesleğ�n gerekt�rd�ğ� b�lg�, ehl�yet
ve tems�l yeteneğ�ne sah�p olmak.
• Başvuru yapan ve/veya �şe g�rmeye
hak kazanan aday, �şyer�nde
uygulanan ücret, tazm�nat, pr�m,
fazla mesa�, eğ�t�m, görev yer� ve
benzer� çalışma şartları hakkındak�
uygulamaları kabul etm�ş
sayılacaktır. Aks� halde 2 aylık
deneme süres� �çer�s�nde h�zmet
akd�n� sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Alım sürec� �le �lg�l� tüm
duyurular; Kuruluş web sayfası
duyurular bölümünden yapılacak
olup, ayrıca adreslere başka tebl�gat
yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları
belgeler�n doğruluğundan
sorumludurlar. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n
başvuruları/sınavları geçers�z sayılır
ve atamaları yapılmaz. Bunların
atamaları yapılmış olsa dah� �ptal
ed�l�r. H�çb�r hak talep ed�lemez ve
haklarında Türk Ceza
Kanunun �lg�l� hükümler�
uygulanmak üzere kuruluşun hakları
saklıdır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönder�len aday l�steler�nde, �lan ed�len başvuru şartları sağlamayan adayların
başvuruları geçers�z sayılacaktır.

 
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçers�z olduğu, başvurular başvuru sürec� �çer�s�nde
Türk�ye İş Kurumu web sayfasından ya da Türk�ye İş Kurumu H�zmet Merkezler�ne şahsen g�d�lerek
başvuru yapılab�lecekt�r.

 


