
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

4 KİŞİLİK PERSONEL ALIM DUYURUSU 

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. 

İlanlar, 13. 03. 2019-19. 03. 2019 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde 

Yayımlanacaktır. 

 

Çalıştırılacağı 

Ünite İl İlçe Unvanı 

Öğrenim 

Durumu Mezun Olunan Bölüm 

Talep 

Edilen İşçi 

Sayısı 

Puan 

Türü Genel Hükümler 

Yeni Tecrübe ve Diğer 

Nitelik Şartları 

Tedarik ve 

Sözleşmeler 

Daire 

Başkanlığı 

Ankara Çankaya 
Uzman 

Yardımcısı 
Lisans İİBF 2 P3 

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde 

belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 

adayların belirtilen okul bölümlerinden 

mezun olmaları 

gerekmektedir. 

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer 

alacak adaylara evrak teslim ve sözlü 

sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde 

duyurulacak olup ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 

gündür. 

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil 

isteğinde bulunamayacaktır. 

5- İlana müracaat eden adayların 

13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmaları (13/03/1984 

tarihinden sonra doğanlar) 

gerekmektedir. 

* Son 5 yıl içerisinde 

İngilizce YDS'den en az 

C seviyesinde puan almış 

olmak (YÖK tarafından 

yayınlanan güncel 

yabancı dil sınavları 

eşdeğerlik tablosu'na göre 

dengi puanlar da kabul 

edilecektir.) 

http://www.botas.gov.tr/


Doğal Gaz 

Alım ve 

İhracat Daire 

Başkanlığı 

Ankara Çankaya 

Uzman 

Yardımcısı 

Lisans İktisat ve İşletme 1 P3 

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde 

belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 

adayların belirtilen okul bölümlerinden 

mezun olmaları 

gerekmektedir. 

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer 

alacak adaylara evrak teslim ve sözlü 

sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde 

duyurulacak olup ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 

gündür. 

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil 

isteğinde bulunamayacaktır. 

5- İlana müracaat eden adayların 

13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmaları (13/03/1984 

tarihinden sonra doğanlar) 

gerekmektedir. 

* Son 5 yıl içerisinde 

İngilizce YDS'den en az 

B seviyesinde puan almış 

olmak (YÖK tarafından 

yayınlanan güncel 

yabancı dil sınavları 

eşdeğerlik tablosu'na göre 

dengi puanlar da kabul 

edilecektir.) 

http://www.botas.gov.tr/


LNG İşletme 

Müdürlüğü 

Tekirdağ 

Marmara 

Ereğlisi 

Mühendis Lisans 

* Endüstri 

Mühendisliği /  

* Çevre Mühendisliği / 

* İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

Bölümleri 

1 P1 

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde 

belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 

adayların belirtilen okul bölümlerinden 

mezun olmaları 

gerekmektedir. 

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer 

alacak adaylara evrak teslim ve sözlü 

sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde 

duyurulacak olup ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 

gündür. 

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil 

isteğinde bulunamayacaktır. 

5- İlana müracaat eden adayların 

13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmaları (13/03/1984 

tarihinden sonra doğanlar) 

gerekmektedir. 
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http://www.botas.gov.tr/

