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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

04/09/2019
MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ
(ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ) ALIMINA  BAŞVURAN ADAYLAR HAKKINDA 

DUYURU 
             

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü' nde Sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 
Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden 19/08/2019- 23/08/2019 tarihleri arasında 
ilan edilen kadrolara başvuranlardan adaylar belirlenmiş bulunmaktadır. Başvuru koşullarını 
taşıyan aday sayının açık iş sayısının dört katından az olması nedeniyle noter huzurunda kura 
çekilişi yapılmayacaktır. Başvuruda bulunan aday listesi aşağıda belirtilmiştir. 

Başvuruda bulunan adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 06/09/2019 Salı saat 17:00'ye 
 kadar Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:32 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüğü İnsan Kaynakları Servisine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri teslim etmeyen, eksik belge teslim eden veya Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
tarafından ilanen duyurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
üzerinden sürekli işçi (Eski Hükümlü ve engelli) alımı duyurusundaki şartları taşımayanlar, 
gerçeğe aykırı beyan verenler veya beyanda bulunanlar sözlü sınava alınmayacaklardır. Posta ve 
kargo ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava alınacakların listesi ve sözlü sınav 
tarihi 09.09.2019 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde  yayınlanacaktır.

Asil Engelli Adaylardan İstenilen Belgeler
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (idarece örneği tasdik edilip alınacaktır)1-
Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (idarece örneği tasdik edilip alınacaktır)2-
Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB onaylı hijyen belgesi3-
Resmi Kuruma verilmek üzere talep edilen arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.4-
Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık 
kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut 
fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) 
belgelendirmeleri gerekmektedir.

5-

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)6-
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Asil Eski Hükümlü Adaylardan İstenilen Belgeler
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (idarece örneği tasdik edilip alınacaktır)1-
Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (idarece örneği tasdik edilip alınacaktır)2-
Resmi Kuruma verilmek üzere talep edilen arşiv kayıtlı adli sicil kaydı.3-
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 
cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine 
bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden 
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten 
yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4-

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devletten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)5-

ELEKTRİK TEKNİSYENİ (ESKİ HÜKÜMLÜ) MÜRACAAT LİSTESİ

 SIRA T.C. ADI SOYADI TALEBİN STATÜSÜ
    1  53XXXXXXX88  CEYHAN ALBAYRAK  Eski Hükümlü
    2  21XXXXXXX92  TAYFUN DÖNMEZ  Eski Hükümlü

AŞÇI(ENGELLİ) MÜRACAAT LİSTESİ 

 SIRA T.C. ADI SOYADI TALEBİN STATÜSÜ
 1  53XXXXXXX38  İSKENDER BAŞARAN Engelli


