
DOZER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 

 

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü 

sertifikasına sahip olmak.                                                               
 
2."CE" Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "D" 
sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.)                                                                
 
3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 

Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak                                                                                 
 
4.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.                                                                                                 
 
5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 
 
6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. 
 
 
 

GREYDER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 
 

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü 
sertifikasına sahip olmak.                                                               
 
2."CE" Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "D" 

sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da başvuru yapabilecektir.)                                                                
 
3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak                                                                                 
 
4.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.                                                                                                 
 
5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 
6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. 
 
 

 
EKSKAVATÖR OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 

 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör 
Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.                                                               
 
2."C" sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "C", "D" 
ve "E" sınıfı Sürücü Belgesine sahip adaylarda başvuru yapabilecektir.) 
 



3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 

Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak                                                                                 
 
4.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.                                                                                                 
 
5.İlan tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 
 
6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. 
 
 
 

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 
 

1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Beko-Loder, Kazıcı-
Yükleyici, Kepçe veya Silindir Operatörlüğü sertifikalarından herhangi birine sahip 
olmak.                                                               
 
2."C" Sınfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (01/01/2016 tarihinden önce alınan "C", "D" 

ve "E" sınıfı Sürücü Belgesine sahip adaylarda başvuru yapabilecektir.) 
 
3.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak                                                                                 
 
4.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.                                                                                                 
 
5.İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
 
6.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. 
 
 

TRAKTÖR OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR 
 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık  "F" Sınıfı  veya "F" Sınıfını kapsayan Sürücü 

Belgesine sahip olmak.    
 
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 
Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak                                                                                 
 
3.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.                                                                                                 
 
4.İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

 
5.En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak. 


