
SIRA ÜNİTESİ VEYA BİRİMİ

BOŞ BULUNAN

POZİSYON 

UNVANLARI

STATÜSÜ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ DIŞINDA GÖREVİN NİTELİĞİ

HAKKINDA BRANŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1
İŞLETMELER DAİRE  

BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZLEŞMELİ 

SAHALAR)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

2
İŞLETMELER DAİRE  

BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(ÇEVRE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin çevre 

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

3
İŞLETMELER DAİRE  

BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(COĞRAFİ BİLGİ 

SİSTEMLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden, 

jeoloji, harita, jeofizik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

4
İŞLETMELER DAİRE  

BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS (DİREK 

İŞLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

GENEL MÜDÜRLÜK



5
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D. BŞK.

BAŞMÜHENDİS 

(TAHLİSİYE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

6
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D. BŞK.

BAŞMÜHENDİS 

(ARAŞTIRMA 

GELİŞTİRME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

7
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D. BŞK.

BAŞMÜHENDİS 

(EĞİTİM PLANLAMA)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

8
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D. BŞK.

BAŞMÜHENDİS 

(DENETİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

9
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D. BŞK.

BAŞMÜHENDİS 

(KALİTE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

10
TEST VE ÖLÇÜMLEME 

ŞUBE MÜD

BAŞMÜHENDİS (ÜRÜN 

BELGELENDİRME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden, 

fizik, elektrik,elektrik elektronik, elektronik kimya, endüstri, metalürji, malzeme veya 

makine  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



11
TEST VE ÖLÇÜMLEME 

ŞUBE MÜD

BAŞMÜHENDİS (ALSz 

TEST)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin fizik, 

elektrik, ,elektrik elektronik, elektronik, maden, kimya, metalürji, malzeme veya 

makine  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

12
TEST VE ÖLÇÜMLEME 

ŞUBE MÜD

BAŞMÜHENDİS 

(KÖMÜR VE GAZ 

ANALİZLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden, 

kimya, metalürji, malzeme veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

13 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS 

(ENERJİ VERİMLİİĞİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

14 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS 

(KURUMSAL GELİŞİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

15 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS (İÇ 

KONTROL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

16 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS (AĞ VE 

SİSTEM GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin bilgisayar, 

bilişim, elektronik, elektronik haberleşme veya yazılım mühendisliği bölümlerinden 

mezun olma şartını taşımak.



17 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS 

(YAZILIM GELİŞTİRME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin bilgisayar, 

bilişim veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

18 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI
BAŞMÜHENDİS (İŞ 

ANALİZİ VE TEST)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin endüstri, 

bilgisayar, bilişim veya yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

19 APK DAİRE  BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(STRATEJİ 

GELİŞTİRME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

20
LİMAN VE DEMİRYOLU 

İŞL.MD.

BAŞMÜHENDİS 

(DEMİRYOLU)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin makine  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

21
MAKİNA VE İKMAL DAİRE 

BAŞK
BAŞMÜHENDİS (İKMAL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

22
MAKİNA VE İKMAL DAİRE 

BAŞK

BAŞMÜHENDİS 

(MEKANİZASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin makine, 

endüstri veya metalurji mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



23
MAKİNA VE İKMAL DAİRE 

BAŞK

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin elektrik 

veya elektrik–elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

24
MAKİNA VE İKMAL DAİRE 

BAŞK

BAŞMÜHENDİS 

(MUAYENE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

25
DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(KADASTRO VE 

EMLAK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin inşaat, 

harita, mimarlık mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

26
DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(PROJELENDİRME VE 

KESİN HES)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin inşaat, 

makine , elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

27
DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞMÜHENDİS 

(İNŞAAT KONTROL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin inşaat 

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

28
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(KALİTE SİSTEMLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



29
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(MEKANİK 

ATÖLYELER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  makina 

veya metalurji mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

30
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(DÖKÜM VE METAL 

İŞLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin makine, 

metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

31
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRİK 

ATÖLYELERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  elektrik 

veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

32
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM, PLANLAMA 

VE METOD)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  makina, 

elektrik, elektrik elektronik, metalurji, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak.

33
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MD.

BAŞMÜHENDİS 

(TASARIM VE ARGE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  makina, 

elektrik, elektrik elektronik, metalurji, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak.

34
YÜKSEK GERİLİM 

İŞLETME MÜD

BAŞMÜHENDİS 

(YÜKSEK GERİLİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  elektrik 

veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM) 

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

2
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRO MEKANİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin mekatronik, 

makine, elektrik veya elektrik-elektronik  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

3
ETÜD-TESİS VE SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZ.SAHALAR)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

4
ETÜD-TESİS VE SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS (ETÜD 

VE YATIRIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS (İŞ 

SAĞLIĞI, GÜV. EĞT.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



2
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM) 

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

3
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRO-MEKANİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin mekatronik, 

makine, elektrik veya elektrik-elektronik  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

4
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(MATERYAL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

5
ETÜD-TESİS VE SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS (ETÜD, 

PROJE VE YATIRIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

6
ETÜD-TESİS VE SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(LAVVAR ve HARİCİ 

İŞLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

7
ETÜD-TESİS VE SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZLEŞMELİ 

SAHALAR)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS 

(EĞİTİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

2
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞLIĞI, GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

3
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM) 

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

4
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞ.GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

5
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(NAKLİYAT)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



6
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRO MEKANİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin mekatronik, 

makine, elektrik veya elektrik-elektronik  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

7
ETÜD TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS (ETÜD 

ve YATIRIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

8
ETÜD TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZLEŞMELİ SAHA.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

9
ETÜD TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(LAVVAR ve HARİCİ 

İŞLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

10
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRİFİKASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  elektrik 

veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

11
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(MEKANİZASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  endüstri, 

metalurji veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



12
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(KUYULAR  BAKIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  

mekatronik, makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden 

mezun olma şartını taşımak.

13
MATERYAL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(MATERYAL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞLIĞI, GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

2
KİLİMLİ ÜRETİM İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

3
KİLİMLİ ÜRETİM İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞLIĞI, GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



4
GELİK ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

5
GELİK ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRO MEKANİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin mekatronik, 

makine, elektrik veya elektrik-elektronik  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

6
ETÜD-TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZLEŞMELİ 

SAHALAR)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

7
ETÜD-TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(HARİCİ İŞLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

8
ETÜD-TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(LAVVAR DENETİM 

KONT.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

9
ETÜD-TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(BÜYÜK HAZIRLIK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



10
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(MEKANİZASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  endüstri, 

metalurji veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

11
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRİFİKASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  elektrik 

veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

12
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(KUYULAR  BAKIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  

mekatronik, makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden 

mezun olma şartını taşımak.

13
MATERYAL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(MATERYAL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  mühendislik 

bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞLIĞI, GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



2
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB.MD.

BAŞMÜHENDİS 

(EĞİTİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

3
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ÜRETİM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

4
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS ( İŞ 

SAĞ.GÜV.)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

5
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRO MEKANİK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin mekatronik, 

makine, elektrik veya elektrik-elektronik  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını 

taşımak.

6
ÜRETİM  İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜHENDİS  

(NAKLİYAT)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden  

mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

7
ETÜD TESİS SAHALAR 

ŞUBE MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(SÖZLEŞMELİ 

SAHALAR)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin maden ve 

jeoloji  mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.



8
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(MEKANİZASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  endüstri, 

metalurji veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

9
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(ELEKTRİFİKASYON)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  elektrik 

veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartını taşımak.

10
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

BAŞMÜHENDİS 

(KUYULAR  BAKIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan pozisyon için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 inci 

maddesinde yer alan görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak hükmü gözönünde 

bulundurularak atanma ile ilgili özel şartların yanı sıra TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma 

Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan üniversitelerin  

mekatronik, makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden 

mezun olma şartını taşımak.


