
MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SÜREKLİ İŞÇİ (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU -  METAL TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ)
ALIMI HAKKINDA DUYURU

Kurumumuzun Kırıkkale’de bulunan MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğüne belirsiz süreli 
çalıştırılmak üzere engelli işçi statüsünde 1 sürekli işçi (Lise ve dengi okul mezunu -  Metal 
Teknolojisi Teknisyeni) alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYĞULANACAK USUL VE ESASLAR

Alınacak sürekli işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak 
suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi 
Türkiye İs Kurumu internet sitesinden takip edilebilir.

Not: Sınav tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.

İLAN OLUNUR.

http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx
http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx


İş İlan No (00003198237)

Bu ilan a  sadece  K iş ise l D u rum u  "E n g e lli"  o la n la r  b a şvu rab ilir .
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Tarihi 04.05.2016 İH ™ .Statüsü

Kamu Pozisyon 1

İ ş  T an ım ı ve  G ene l Ş a r t la r

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE -ÇALIŞMA ADRESİ:MKE 
PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ/KIRIKKALE *** Talep şartlarına durumu 
uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin 
yayımlandığı yerdeki İl/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr 
internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge 
verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, 
işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve 
kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2014 EKPSSP94 
puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan 
ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, 
yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan 
önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu 
durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden 
çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi 
sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek 
şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu 
kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile 
rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat 
tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe 
müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden 
adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç 
katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve 
adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - 
İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi 
veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak 
bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları 
sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir 
sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya 
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. 
Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

http://www.iskur.gov.tr


Meslek_________________
Metal Teknolojisi Teknisyeni

M es lek  B ilg ile r i

Deneyim ________ Öğrenme Türü
Okuldan

Ö ğren im  ve  K iş ise l B ilg ile r

Cinsiyet_____________________ Yaş_______
Kadın -
Erkek -

Genel Birim  Adı______________ Genel Bölüm  Adı Öğrenim  Seviyesi________
Lise ve Dengi Okul Metal İşleri Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Kaynakcılık Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

S ın a v  B ilg ile r i

Sınav Kategorisi S ınav Adı S ınav Puan Türü En Az Puan Lim iti S ınav G iriş Tarihi
Kamu Personel 
Sınavları

KPSS EKPSS 0

Ç a lışm a  A d re s i B ilg is i

Çalışma Adresi : PİRİNÇ FAPRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 
KIRIKKALE MERKEZ 
KIRIKKALE / TÜRKİYE

İrtibat Bilgileri : İsim :
Ünvan :
Telefon : E-posta

D iğe r B ilg ile r
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