
EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

 

BAŞVURU ŞARTLARI : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak. (Erkekler için) 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen ve süreleri geçmiş olsa dahi ; (kasten işlenen bir 

suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve 

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme v.b. gibi suçlardan hapis cezasına mahkum olmamak.   

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde ayrıca 

belirtilen göreve alınma şartlarına haiz olmak 

e) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, kısıtlanmış olmamak, 

f)  Sürücü belgesine sahip olmak,  

g)  İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip(tercihen TOEFL IBT için min. 84,  CAE için B, 

ÜDS/KPDS/YDS için skoru 70 olan), ikinci dil (Almanca ) tercih sebebidir.  

h) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen. İş ve işlem takip yeteneği yüksek,  stratejik bakış 

açısına ve problem çözme yeteneğine sahip 

ı) İletişim, bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkiler konusunda beceri sahibi olmak, 

j) 35 yaşını doldurmamış olmak, 

k) Sosyal medya, web sitesi  hesaplarını kullanabilen ve yönetebilen,  MS Office Programlarını iyi 

derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, İndesign, Premiere Pro, İllüstratör , Adobe 

CC ürünleri , MS Office uygulamalarına hakim, grafik bilgisi olan.) 

l) Basın Yayın-Gazetecilik, Radyo-TV, İletişim, Halkla İlişkiler, Grafik-Tasarım ve/veya  Üniversitelerin 

ilgili bölümünden Lisans mezunu  

m) Basın yayın içerikleri ve sosyal medya platformlarında kullanılmak üzere içerik üretebilecek ve içeriğe 

uygun görseller hazırlayabilecek ayrıca görüntü çekebilen ve montaj yapabilen (fotoğraf,video) 

n) Zaman yönetimi konusunda başarılı, araştırmacı, ekip çalışmalarına uyumlu olma özelliğine sahip ve 

diksiyonu düzgün olan, 

o) Tercihen Kamuda veya özel sektörde ilgili alanlarda en az 5 (beş ) yıl iş tecrübesine sahip olmak  

Not: Personel alımı konusunda  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından verilen bu alım 

ilanını sürdürmek, sonuçlandırmak, iptal etmek veya ilanda geçen hususları  değiştirme hakkı Yönetim 

Kurulunun  insiyatifindedir.   

 

MÜRACAAT 

Müracaatların EDİRNE TSO Genel Sekreterlik Makamına  yazılı  olarak yapılması gerekmektedir. 

Müracaatların son tarihi;12/4/2021  Pazartesi   günü saat: 17:00'dir. 

Bilgi için; Tel: 0284 2251014 – dahili 115   E-posta: etso@etso.org.tr  

Başvuruda İstenilen Belgeler: 

1. Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar, 

2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,  

3. İkametgâh Belgesi, 

4. Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge, 

5. 1 Adet vesikalık fotoğraf, 

6. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile tercih 

sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi.  

7. Detaylı özgeçmiş, 

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI  

 Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü 

BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

 

BAŞVURU ŞARTLARI : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak. (Erkekler için) 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen ve süreleri geçmiş olsa dahi ; (kasten işlenen bir 

suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 

vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme v.b. gibi suçlardan  hapis cezasına mahkum olmamak.   

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde ayrıca 

belirtilen göreve alınma şartlarına haiz olmak 

e) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, kısıtlanmış olmamak, 

f)  Sürücü belgesine sahip olmak, 

g)  Tercihen en az bir yabancı dil bilen (İngilizce- Almanca )  

h) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen. İş ve işlem takip yeteneği yüksek,  stratejik bakış açısına 

ve problem çözme yeteneğine sahip 

ı) İletişim, bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkiler konusunda beceri sahibi olmak, 

j)  35 yaşını doldurmamış olmak, 

k) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler gibi ilgili 

bölümlerinden  4 yıllık Lisans mezunu ,  

l) Zaman yönetimi konusunda başarılı, araştırmacı, ekip çalışmalarına uyumlu özelliğe sahip, diksiyonu 

düzgün olan, 

m)Kamuda veya özel sektörde en az   5 (beş ) yıl iş tecrübesine sahip olmak  

 

 

 

 

Not : Personel alımı konusunda  Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından verilen bu alım 

ilanını sürdürmek, sonuçlandırmak , iptal etmek veya ilanda geçen hususları  değiştirme hakkı Yönetim 

Kurulunun  insiyatifindedir.  

 

MÜRACAAT 

Müracaatların EDİRNE TSO Genel Sekreterlik Makamına  yazılı  olarak yapılması gerekmektedir. 

Müracaatların son tarihi; 12/4/2021 Pazartesi   günü saat: 17:00'dir. 

Bilgi için; Tel: 0284 2251014 – dahili 115   E-posta: etso@etso.org.tr  

Başvuruda İstenilen Belgeler: 

1. Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar, 

2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi, 

3. İkametgâh Belgesi, 

4. Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge, 

5. 1 Adet vesikalık fotoğraf, 

6. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile tercih 

sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi. 

7.  Detaylı özgeçmiş, 

  

 


