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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
154 KİŞİLİK PERSONEL ALIM İLANI 

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. 
İlanlar, 31.12.2019-04.01.2020 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde 

Yayımlanacaktır. 
 

ÇALIŞTIRILACAĞI 
ÜNİTE İL UNVANI 

ÖĞRENİM 
DURUMU 

MEZUN 
OLUNAN 
BÖLÜM 

Türk 
Meslek 
Sözlüğü 
Unvanı 

TALEP 
EDİLEN 
İŞGÜCÜ 
SAYISI 

PUAN 
TÜRÜ GENEL HÜKÜMLER 

YENİ TECRÜBE ve 
DİĞER  NİTELİK 

ŞARTLARI 
İLAN 

TARİHİ 

PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA MÜHENDİS LİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ / 
İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

  3 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

DEPOLAMA DAİRE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İŞYERLERİ 

AKSARAY MÜHENDİS LİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ / 
MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ / 
ENERJİ 
SİSTEMLERİ 
MÜHENDİSLİĞİ / 
JEOFİZİK 
MÜHENDİSLİĞİ / 
JEOLOJİ 
MÜHENDİSLİĞİ 

  4 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

DİYARBAKIR 
MARDİN MÜHENDİS LİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ / 
İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ / 
MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

  4 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Diyarbakır veya Mardin ilinde çalıştırılacaktır. 

* 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.) 

31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

ERZURUM 
AĞRI 
ERZİNCAN 

MÜHENDİS LİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ / 
MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ / 
İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ 

  4 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Erzurum, Ağrı veya Erzincan ilinde 
çalıştırılacaktır. 

* 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.) 

31.12.2019 

DEPOLAMA DAİRE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İŞYERLERİ 

İSTANBUL MÜHENDİS LİSANS 
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

  2 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

HATAY MÜHENDİS LİSANS 

GEMİ MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ / 
GEMİ 
ULAŞTIRMA VE 
İŞLETME 
MÜHENDİSLİĞİ 

  2 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 31.12.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları (31.12.1984 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.)* 
Gemi adamı 
cüzdanına sahip 
olmak 

31.12.2019 

İNŞAAT VE 
KAMULAŞTIRMA 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA MÜHENDİS LİSANS HARİTA 
MÜHENDİSLİĞİ   2 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

İNŞAAT VE 
KAMULAŞTIRMA 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA MÜHENDİS LİSANS İNŞAAT 
MÜHENDİSLİĞİ   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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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KAYSERİ İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ MÜHENDİS LİSANS İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ   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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

GENEL 
MÜDÜRLÜĞE 
BAĞLI ÜNİTELER 

ANKARA MÜHENDİS LİSANS MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ   2 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

GAZİANTEP 
KAHRAMANMARAŞ MÜHENDİS LİSANS MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ   2 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Gaziantep veya Kahramanmaraş ilinde 
çalıştırılacaktır. 

* 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.) 

31.12.2019 
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ÇARŞAMBA ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN MÜHENDİS LİSANS MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ   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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

ERZURUM 
ARDAHAN 
KARS 
IĞDIR 
AĞRI 

TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

11 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Operatör unvanı ile çalıştırılabilir. 
7- Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır veya Ağrı ilinde 
çalıştırılacaktır. 

- 31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

BATMAN 
MARDİN 
DİYARBAKIR 

TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

11 P93 

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 31.12.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları (31.12.1984 tarihinden 
sonra doğanlar) gerekmektedir.6- Operatör unvanı 
ile çalıştırılabilir.7- Batman, Diyarbakır veya 
Mardin ilinde çalıştırılacaktır. 

- 31.12.2019 
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TUZGÖLÜ 
İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

3 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

6 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ / 
MAKİNE / 
RAFİNERİ VE 
PETRO KİMYA 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

5 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Operatör unvanı ile çalıştırılabilir. 

- 31.12.2019 
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ERZURUM ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ  ERZURUM TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ / 
İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

3 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

GAZİANTEP 
KAHRAMANMARAŞ TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

7 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Gaziantep veya Kahramanmaraş ilinde 
çalıştırılacaktır. 

 31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

DİYARBAKIR 
GAZİANTEP 
MARDİN 
ŞANLIURFA 
ŞIRNAK 

TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ /  
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

15 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep veya 
Mardin ilinde çalıştırılacaktır. 

 31.12.2019 
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BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

KIRKLARELİ 
TEKİRDAĞ TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİSİ / 
ELEKTRONİK 
HABERLEŞME 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

4 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Kırklareli veya Tekirdağ ilinde çalıştırılacaktır. 

- 31.12.2019 

İNŞAAT 
KAMULAŞTIRMA 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA TEKNİSYEN ÖNLİSANS HARİTA VE 
KADASTRO 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

2 P93 

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 31.12.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları (31.12.1984 tarihinden 
sonra doğanlar) gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

1 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 
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KIRKLARELİ ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ  KIRKLARELİ TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ / 
MAKİNE 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

2 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

KONYA ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ  KONYA TEKNİSYEN ÖNLİSANS 

İNŞAAT 
TEKNOLOJİSİ / 
MAKİNE 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

2 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS KAYNAK 
TEKNOLOJİSİ 

Diğer 
Teknisyen ve 
Teknikerler 

2 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 
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PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE 
Diğer 

Teknisyen ve 
Teknikerler 

15 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

DEPOLAMA DAİRE 
BAŞKANLIĞINA 
BAĞLI İŞYERLERİ 

AKSARAY TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE 
Diğer 

Teknisyen ve 
Teknikerler 

3 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 

DİYARBAKIR 
İSTASYONU BİRİM 
BAŞMÜHENDİSLİĞİ 

DİYARBAKIR TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE 
Diğer 

Teknisyen ve 
Teknikerler 

2 P93 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 

- 31.12.2019 
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BORU HATLARI İLE 

PETROL TAŞIMA 

A.Ş.'YE BAĞLI 

İŞYERLERİ 

İSTANBUL TEKİRDAĞ TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE 

Diğer 

Teknisyen ve 

Teknikerler 

5 P93 

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 31.12.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 

doldurmamış olmaları (31.12.1984 tarihinden 

sonra doğanlar) gerekmektedir.6- İstanbul veya 

Tekirdağ ilinde çalıştırılacaktır. 

- 31.12.2019 

KAHRAMANMARAŞ 

ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KAHRAMANMARAŞ TEKNİSYEN ÖNLİSANS MAKİNE 

Diğer 

Teknisyen ve 

Teknikerler 

1 P93 

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 31.12.2019 tarihi 

itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 

(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 

gerekmektedir. 

- 31.12.2019 
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BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ / 
BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
ÖĞRETMENLİĞİ 

Uzman 
Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Mühendis Unvanında Çalıştırılabilir. 

• Kamu veya özel 
sektöre ait en az 
1.000 (bin) kullanıcısı 
bulunan sistem 
merkezlerinde bilgi 
güvenliği uzmanı 
veya sistem yöneticisi 
(admin) veya bilişim 
ağları yöneticisi 
(network admin) 
olarak en az 3 (üç) yıl 
çalıştığını 
belgelemek, 
• Certified Ethical 
Hacker (CEH) 
setifikasına sahip 
olduğunu 
belgelemek, 
• İnternet ve Bilişim 
Teknolojileri Yönetimi 
veya Yönetim Bilişim 
Sistemleri konusunda 
eğitim aldığını 
belgelemek, 
• ISO/IEC 27001-Bilgi 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi Risk 
Değerlendirme ve 
Analizi sertifikası 
veya İç Tetkikçi 
sertifikasına sahip 
olduğunu 
belgelemek, 
• Aşağıdaki 
sertifikalardan en az 
1’ine sahip olduğunu 
belgelemek 
- Palo Alto Accredited 
Configuration 
Engineer (ACE)  
- Palo Alto Networks 
Certified Network 
Security Engineer 
(PCNSE)  
- Fortinet Certified 
Network Security 
Professional güvenlik 
ürünü sertifikasına 
sahip olmak 

31.12.2019 
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BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ / 
BİLGİSAYAR VE 
ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİLERİ 
ÖĞRETMENLİĞİ 
/ MATEMATİK / 
FİZİK 

Uzman 
Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- Mühendis Unvanında Çalıştırılabilir. 

Java, .Net veya C# 
yazılım dillerinden en 
az 3 yıl yazılım 
tecrübesine sahip 
olmak 

31.12.2019 

GENEL 
MÜDÜRLÜĞE 
BAĞLI ÜNİTELER 

ANKARA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS HUKUK Uzman 

Yardımcısı 2 P4 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

PETROL 
İŞLETMELERİ 
BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS İİBF Uzman 

Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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DİYARBAKIR ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR UZMAN 

YARDIMCISI LİSANS İİBF Uzman 
Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

ERZURUM ŞUBE 
MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM UZMAN 

YARDIMCISI LİSANS İİBF Uzman 
Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları (31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

İSTANBUL 
KIRKLARELİ 
TEKİRDAĞ 

UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS İİBF Uzman 

Yardımcısı 5 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 tarihinden sonra doğanlar) 
gerekmektedir. 
6- İstanbul, Kırklareli veya Tekirdağ ilinde 
çalıştırılacaktır. 

* 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.) 

31.12.2019 
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BORU HATLARI İLE 
PETROL TAŞIMA 
A.Ş.'YE BAĞLI 
İŞYERLERİ 

ANKARA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS 

İŞLETME / 
İKTİSAT / 
MALİYE / KAMU 
YÖNETİMİ / 
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 

Uzman 
Yardımcısı 5 P48 

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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

GENEL 
MÜDÜRLÜK  ANKARA UZMAN 

YARDIMCISI LİSANS 

KAMU YÖNETİMİ 
/ 
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER / 
İŞLETME / 
İKTİSAT / 
MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ / 
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

Uzman 
Yardımcısı 4 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 

DOĞAL GAZ ALIM 
VE İHRACAT 
DAİRE 
BAŞKANLIĞI 

ANKARA UZMAN 
YARDIMCISI LİSANS 

MATEMATİK / 
İKTİSAT / 
İŞLETME 

Uzman 
Yardımcısı 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 31.12.2019 tarihi 
itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 
(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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DOĞAL GAZ ALIM 

VE İHRACAT 

DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

ANKARA 
UZMAN 

YARDIMCISI 
LİSANS 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER / 

İŞLETME / 

İKTİSAT / 

HUKUK 

Uzman 

Yardımcısı 
1 P11 

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 31.12.2019 tarihi 

itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları 

(31.12.1984 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.) 

31.12.2019 
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