İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN İŞBAŞI İŞLEM SÜRECİ
1-) İşe girmeye hak kazanan adaylardan işbaşı işlemleri için istenilen evraklar aşağıda
belirtilmiştir.
2-) İşbaşı işlemleri için evrak teslimi (şahsen), işe giriş evraklarının doldurulması aşağıda
belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3-) İstenilen evraklar son sayfada örneği belirtilen dilekçeye ek yapılarak teslim edilecektir.
4-) Belirtilen tarihte istenilen evraklardan örneğin sağlık kurulu raporu gibi temin edemeyenler
bilahare eksik evraklarını işbaşı tarihine kadar ibraz edebileceklerdir.
5-) Evrak teslimi ve işbaşı işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer:
İŞGÜCÜ
İSTEM
NUMARASI

EVRAK
TESLİM
TARİHİ

6306751

22.10.2021

SAATİ

UNVAN

10:00 DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ

Adres : Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. 16/A, 34676 Üsküdar/İstanbul
(Genel Müdürlüğümüz Merkez Yerleşkesi )
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
(6306751) DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ ADAYLAR
1. Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından
birinden lisans düzeyinde mezun olunduğuna dair diploma fotokopisi.
2. Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesi fotokopisi ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine
sahip olduğunu gösterir deniz hizmet belgesi.
3. Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği
sertifikaların (stcw vb.) fotokopileri
4. 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 belgesi 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 olduğuna dair belge.
5. Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili devlet/üniversite/özel
sağlık kurumlarından alınabilecektir.) (Sağlık Kurulu Raporunun yanında Akciğer
Grafisi, Hemogram, Kan Şekeri, EKG, Odyometri, Göz Muayenesi, TİT test ve tahlil
sonuçlarının teslim edilmesi gerekmektedir.)
6. Adli Sicil Kaydı (E-devletten)
7. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
8. SGK Hizmet Dökümü (E-devletten)
9. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gösterecek şekilde
düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
10. Kan grubunu gösterir belge.
11. Nüfus Kayıt Örneği (E-devletten)
12. KPSS Sonuç Belgesi.
13. Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 12 Adet Vesikalık Fotoğraf

Not: Söz konusu istenilen belgeler başvuru esnasında ibraz edilmiş olsalar dahi yeniden ibraz
edilecektir.

…./.../2021
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde ……………………… unvanında işe girmeye hak
kazanmış olmam nedeniyle talep edilen evraklar, belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Söz konusu evrakların gerçekliğini, doğruluğunu beyan ederim. Atanmış olsam dahi
ileride bu beyanlarıma aksi durumun ortaya çıkması halinde iş akdimin feshi dahil adli ve
idari sorumlulukları kabul ettiğimi bir kere daha beyan ve taahhüt ederim.
Bilgilerinize arz ederim.
Ad Soyad ……………….............
T.C………………………………
İmza…………………………….
Adres:………………………………………
……………………………………………..
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