
Sıra 

No
Pozisyon Adı Gerekli Öğrenim Seviyesi

1
OPERATÖR 

(EKSKAVATÖR)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

2
OPERATÖR 

(DOZER)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

3
OPERATÖR 

(TREYLER)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

POZİSYONLAR İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                İŞKUR İlan Tarihi: 23.08.2021

Aranılan Belge ve Derecesi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör (Paletli) İş Makinası kullanma yetki belgesi (Operatör 

Belgesi) fotokopisi

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi 

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer İş Makinası kullanma yetki belgesi (Operatör Belgesi) fotokopisi,

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış "CE" Sınıfı Sürücü Belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge fotokopisi

* Yurtiçi Yük - Eşya - Kargo Taşımacılığı Eğitim sertifikası (SRC 4) fotokopisi

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



4
OPERATÖR 

(GREYDER)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

5
OPERATÖR 

(YÜKLEYİCİ)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

6
OPERATÖR

(VİNÇ)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

7
ŞOFÖR (AĞIR VASITA)

(CE SINIFI)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

*  İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder İş Makinası kullanma yetki belgesi (Operatör Belgesi) 

fotokopisi

* "G (Greyder)" sınıfı sürücü belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge fotokopisi.

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı loder iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,

* "G (Yükleyici)" sınıfı sürücü belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge fotokopisi,

* Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mobil Vinç İş Makinası kullanma yetki belgesi (Operatör Belgesi) 

fotokopisi.

* "G (Vinç)" sınıfı sürücü belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge fotokopisi,

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1976 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce (23.08.2018 ve öncesinde) alınmış "CE" Sınıfı Sürücü Belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

* Yurtiçi Yük - Eşya - Kargo Taşımacılığı Eğitim sertifikası (SRC 4) fotokopisi,

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



8
ŞOFÖR(AĞIR VASITA)

(G ve CE SINIFI)

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

9 MOTOR USTASI

Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi ve Dengi (Motorlu 

Araçlar Teknolojisi Alanı, 

Otomotiv Elektromekanik Dalı ) 

mezunu olmak.

10 AĞIR ŞASE USTASI

Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi ve Dengi (Motorlu 

Araçlar Teknolojisi Alanı, İş 

Makineleri Dalı) mezunu 

olmak.

11 AĞAÇ İŞLERİ USTASI

Teknik ve Endüstri Meslek 

Lisesi ve Dengi (Mobilya ve 

İçmekan Tasarımı Alanı, Ahşap 

Doğrama Teknolojisi Dalı veya 

Mobilya İskeleti ve Döşemesi 

Dalı) mezunu olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1976 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* G ve CE Sınıfı Sürücü Belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge fotokopisi,

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



12 ÇARKHANE USTASI

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

13 ELEKTRİK USTASI

Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerinin; Elektrik-Elektronik 

Teknolojisi Alanı (Endüstriyel 

Bakım-Onarım Dalı, Elektrik 

Tesisatları ve Pano Montörlüğü 

Dalı) mezunu olmak

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayınlandığı tarih (23.08.2021) itibariyle en az 1 yıl mezuniyetiyle alakalı olarak çalıştığını belgelendiren bonservis,

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

14 SIHHI TESİSAT USTASI En az ilkokul mezunu olmak.                                                                          

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan Sıhhı Tesisat ustalığıyla alakalı ustalık belgelerinden birine sahip olmak veya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi; (Tesisat 

Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Yapı Tesisat Sistemleri Dalı) mezunu olmak veyahut başvuranın sahip olduğu diplomanın istenilen diploma şartlarını kapsadığına dair ilgili 

kurum yazısına sahip olmak; 

* İlanın yayınlandığı tarih (23.08.2021) itibariyle en az 1 yıl sıhhi tesisat ile alakalı olarak çalıştığını belgelendiren bonservis alabilecek durumda olmak.

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

15 POMPA TEKNİSYENİ

Teknik ve Endüstri Meslek 

Liselerinin; Elektrik - Elektronik 

Teknolojisi Alanı (Endüstriyel 

Bakım Onarım Dalı, Elektrik 

Tesisatları ve Pano Montörlüğü 

Dalı) mezunu olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan "Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri Dalı" ustalık belgesine sahip olmak veya Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin "Makine 

Teknolojisi Alanı, Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı" mezunu olmak veyahut başvuranın sahip olduğu diplomanın istenilen diploma şartlarını kapsadığına dair ilgili kurum yazısına 

sahip olmak ve bu belgelerden birinin ibrazı.

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



16 BAKIMCI YAĞCI
En az ilköğretim mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* İlanın yayımlanmasından en az 6 ay önce (23.02.2021 öncesi) alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör (paletli), Dozer, Greyder veya Loder (yükleyici) İş Makinası Yetki 

Belgelerinden en az bir (1) tanesinin fotokopisi.

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

17 AMBAR İŞÇİSİ

En az ilköğretim mezunu 

olmak.

18 AKARYAKITÇI

En az lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

19 SONDAJ İŞÇİSİ En fazla lise mezunu olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Sondaj sektöründe en az 2 yıl çalıştığına dair SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (İşyeri Unvanlı) / (e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir)

* Sondaj işlerinde çalışabileceğine dair en az bir belgenin (DSİ Sondör Yeterlilik belgesi, MEB onaylı Jeoteknik Sondör Belgesi veya bonservis vb). fotokopisi.

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1991 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



20 LABORANT

En az lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

21 LABORANT YARDIMCISI

En az lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

22 TOPOĞRAF

En az lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* B sınıfı Sürücü Belgesinin veya bu belgeye eşdeğer belgenin fotokopisi,

* Mezuniyet Belgesi (Harita /  Harita ve Kadastro , Harita ve Kadastro-Geomatik- Jeodezi ve Fotogrametri bölümlerinden mezun olmak.)

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

23 HİDROLOG

En az lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* İşe alınacak hidrolog işçileri, su ölçümü hizmetlerinde ve hidrometeorolojik ölçüm faaliyetlerinde şehir hayatından uzakta, dağlık bölgelerde kar ölçümü sırasında soğuk hava 

ve zorlu arazi şartlarında ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaktır.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* B sınıfı Sürücü Belgesinin veya bu belgeye eşdeğer belgenin fotokopisi,

* Mezuniyet Belgesi 

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi (Kimyager, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü, Kimya Teknikeri (Teknoloji) , 

Metalürji Malzeme Teknikeri, Polimer Teknolojisi, Geoteknik,  İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi bölümü, Kimya,  Metalurji, Metal Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya 

Teknolojisi, Yapı Ressamlığı, Metal Bölümü, İnşaat Teknik  bölümlerinden mezun olmak.)

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi (Kimya Teknikeri (Teknoloji) , Metalürji Malzeme Teknikeri, Polimer Teknolojisi, Geoteknik,  İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi bölümü, Kimya,  Metalurji, 

Metal Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Yapı Ressamlığı, Metal, Kimya Bölümü, İnşaat Teknik bölümlerinden mezun olmak.)

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi



24 AŞÇI 
En az ilköğretim mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1981 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Mezuniyet Belgesi (Aşçılık ile alakalı MEB'e bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık belgesine sahip olmak veya Mesleki eğitim veren liselerin; Aşçılık, Mutfak, 

Turizm-Mutfak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri, Yiyecek, İçecek Hizmetleri Dalından mezun olmak.)

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi

25 BEKÇİ

Lise ve dengi okul mezunu 

olmak.

ŞARTLAR:

* 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.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* İlan tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. (23.08.1986 ve sonrası doğumlu olmak)

BELGELER:

* Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartı fotokopisi

* Askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren Askerlik Belgesi

* Mezuniyet Belgesi

* Adli Sicil Kaydı

* Kimlik Kartı Fotokopisi


