
 

TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 20.09.2016 TARİHİNDE 

İLAN EDİLEN İŞGÜCÜ TALEBİMİZE BAŞVURU YAPACAK 

ADAYLARIN DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR 

 

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile 

çalıştırılmak üzere;  

41 Makinist Tren (Makinist İşçiliği)  

13  Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörlüğü, 

         34  Tren Teşkil İşçiliği,  

16  Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı (Yol Bakım Onarım İşçiliği),  

 4  Elektrikçi (Genel) - (Elektrikçilik),  

 sanat kollarında toplam 108 işçi alınacaktır. İşgücü talebimiz ülke 

düzeyinde ilan edilecektir.  

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş 

İlanlarında 20.09.2016 tarihinde ilan edilecek ve 29.09.2016 tarihine kadar 

ilanda kalacaktır. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen şartları 

taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüklerine (İŞKUR) yapacaklardır. 

İŞKUR ilanında belirtilen bölüm ve programlar dışındaki bölüm ve 

programlardan mezun olup, İŞKUR’ da ilan edilen talebimize 

başvuranların, evrak tesliminde başvuruları kabul edilmeyecektir.  

Adaylar, ilan edilen iş gücü taleplerinden sadece birine başvuru 

yapabilecektir.  

 

Adayların; 

1- ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2014 yılı KPSS den en 

az 60 puan alması, 

2- Son başvuru tarihi itibariyle ilanda belirtilen bölüm ve 

programlardan mezun olması, 



 

 

 

3- Halkapınar Gar, İskenderun Gar, Çatalağzı Gar Müdürlüklerine 

alınacak Makinist (Tren) İşçiliği için başvuracakların, Tren Makinisti       

(Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları,  

Gerekmektedir. 

 

 Ülke düzeyi ilan edilecek işgücü taleplerinde işçi alınacak ilde ikametgâh 

etme şartı aranmayacaktır. 

Atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu bilgilerini 

görmek için “İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı pdf dosyasının 

açılması gerekmektedir. 

Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilen işgücü taleplerimize 

başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce;  

1- Çalışacağı işyerini görmeleri,  

2- Daha önce işe giren makinist işçileri, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç 

operatörleri, tren teşkil işçileri, demiryolu hattı bakım onarımcısı (yol bakım 

onarım işçileri), Elektrikçi (Genel) - (Elektrikçilik) işçileri ile görüşmeleri,  

3- Tren Teşkil İşçiliğine başvuracak adayların TCDD web sitesinde yer 

alan Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri, 

4- TCDD web sitesinde yer alan Görev tanımlarını okumaları kendileri 

açısından faydalı olacaktır. 

           

         

  


