
SIRA ÜNİTESİ VEYA BİRİMİ

BOŞ BULUNAN

POZİSYON 

UNVANLARI

STATÜSÜ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ DIŞINDA GÖREVİN NİTELİĞİ

HAKKINDA BRANŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1
ÖZEL BÜRO VE 

YÖNETİM KURULu ŞB. 

MD.

ŞEF  (YÖNETİM 

KURULU BÜRO)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ŞEF (İCRA TAKİP)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

3 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ŞEF  (YAZI İŞLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

4
PERSONEL DAİRE  

BAŞKANLIĞI

ŞEF (SİCİL DİSİPLİN 

VE PDKS İŞLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

GENEL MÜDÜRLÜK



5
PERSONEL DAİRE  

BAŞKANLIĞI

ŞEF  (EMEKLİLİK - 

KIDEM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

6
PERSONEL DAİRE  

BAŞKANLIĞI

ŞEF  (TOPLU 

SÖZLEŞME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

7
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D.BŞK.

ŞEF (SAĞLIK 

ENVANTERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

8
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D.BŞK.

ŞEF (SAĞLIK 

İŞLERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

9
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D.BŞK.

ŞEF  (İDARİ VE MALİ 

İŞLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

10
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. D.BŞK.

ŞEF (EĞİTİM 

OPERASYONLARI)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 



11
TEST VE ÖLÇÜMLEME 

ŞUBE MÜD.

ŞEF  (İDARİ VE MALİ 

İŞLER

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

12
DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞEF  (HALKLA 

İLİŞKİLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

13
DESTEK HİZMETLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞEF  (İDARİ VE 

SOSYAL İŞLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

14
MADEN MAKİNALARI 

FAB.İŞL. MÜD.

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

15
SATINALMA DAİRE  

BAŞKANLIĞI
ŞEF  (SİGORTA)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

16
SATINALMA DAİRE  

BAŞKANLIĞI

ŞEF (GÜMRÜK VE 

AKREDİTİF)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 



17
SATINALMA DAİRE  

BAŞKANLIĞI
ŞEF  (LEVAZIM)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

18
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ŞEF (GENEL 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

19
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ŞEF (FİNANSMAN 

VE KÖMÜR SATIŞ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

20
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI
ŞEF  (KASA)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

21
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ŞEF  (VERGİ-

SİGORTA-

TAZMİNAT)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

22
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI
ŞEF (MALZEME)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 



23
MUHASEBE DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ŞEF  (SABİT 

KIYMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

24
MAKİNE İKMAL DAİRE 

BAŞKANLIĞI

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. (Şeref GÜNAYDIN'ın vefatı sebebiyle sınav kapsamına alınmıştır.)

1
YÖNETİM KOMİTESİ VE 

ÖZEL BÜRO ŞEFLİĞİ

ŞEF  (YÖNETİM 

KOMİTESİ VE ÖZEL 

BÜRO)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB. MÜD.

ŞEF (İŞ SAĞ. GÜV. 

ENVANTERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

3
ARMUTÇUK İŞLETMESİ 

(BÜRO)
ŞEF  (İDARİ BÜRO)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

4
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (GENEL 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



5
DESTEK HİZMETLERİ 

ŞEFLİĞİ

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB. MD.

ŞEF (İŞ SAĞ. GÜV. 

ENVANTERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2
ELEKTRO-MEKANİK 

İŞLETME MÜD.

ŞEF (MALZEME, 

ANBAR VE STOK 

KONTROL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

3
DESTEK HİZMETLERİ 

ŞEFLİĞİ

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

4
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (MALİYET 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

5
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (GENEL 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



1
YÖNETİM KOMİTESİ VE 

ÖZEL BÜRO ŞEFLİĞİ

ŞEF  (YÖNETİM 

KOMİTESİ VE ÖZEL 

BÜRO)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB. MD.

ŞEF (İŞ SAĞ. GÜV. 

ENVANTERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

3
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (MALİYET 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. (Muhammet BAYRAK 25/11/2021 emekli)

1
MATERYAL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (MALZEME, 

ANBAR VE STOK 

KONTROL)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2
PERSONEL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEF  (TAHAKKUK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



3
PERSONEL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF(İŞÇİ ÖZLÜK VE 

PDKS)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

4
DESTEK HİZMETLERİ 

ŞEFLİĞİ

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

5
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (MALİYET 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

1
İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ 

VE EĞT. ŞB. MD.

ŞEF (İŞ SAĞ. GÜV. 

ENVANTERİ)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

2
DESTEK HİZMETLERİ 

ŞEFLİĞİ

ŞEF (DESTEK 

HİZMETLER)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

3
PERSONEL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (PERSONEL 

ÖZLÜK VE PDKS)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ



4
PERSONEL ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEF  (TAHAKKUK)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

5
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (MALİYET 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 

6
MUHASEBE ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEF (GENEL 

MUHASEBE)

399 sayılı 

KHK'ya tabi 

Sözleşmeli 

Personel

Anılan kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı 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 fakülte ve yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olma 

şartını taşımak. 


