
Sıra No Pozisyon Adı Gerekli Öğrenim Seviyesi Aranılan Belge ve Derecesi

1
OPERATÖR 

(DOZER)
En az ilkokul mezunu olmak.

* İlanın yayımlanmasından önce alınmış MEB onaylı Dozer İş Makinası kullanma 
yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,
* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, 
seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam 
Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 
(SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENECEKTİR)
* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak. (SINAVI KAZANMASI HALİNDE 
İSTENECEKTİR)
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
* İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. 
(24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak) 
* Çalışma yeri ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.                                            
* Nüfus cüzdan fotokopisi.

2 KOMPRESÖR OPERATÖRÜ En az ilkokul mezunu olmak. 

* Makine, Motor, Mekatronik, İş Makinaları bölümlerinden birinden mezun olmak 
veya bu bölümlere ait MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, 
seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam 
Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 
(SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENECEKTİR)
* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak. (SINAVI KAZANMASI HALİNDE 
İSTENECEKTİR)
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
* İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. 
(24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak) 
* İş yeri ilgili Sondaj Şantiyeleri  olacaktır.                                                                                             
* Nüfus cüzdan fotokopisi.

3 SONDAJ İŞÇİSİ En az ilkokul mezunu olmak.

*Sondaj işlerinde çalışabileceğine dair belgeye sahip olmak (DSİ Sondör Yeterlilik 
belgesi veya MEB onaylı Jeoteknik Sondör Belgesi) veya Sondaj Teknolojisi 
bölümünden mezun olmak veya en az 1 yıl sondaj işçisi olarak çalıştığına dair 
bonservis sahibi olmak.
* Ağır ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının 
bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında ve şantiyelerde çalışabilir 
olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu 
alabilecek durumda olmak. (SINAVI KAZANMASI HALİNDE İSTENECEKTİR)
* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak. (SINAVI KAZANMASI HALİNDE 
İSTENECEKTİR)
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.
* İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. 
(24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak) 
* Çalışma yeri ilgili Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı olacaktır.
* Nüfus cüzdan fotokopisi.
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