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En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.

En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak.

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar  

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında 

çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

30  yaşından gün almamış olmak.

Aşçı 

3

Aşçılık mesleğini yapmaya engel olacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık 

Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve 

uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

* Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma 

Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri, 

* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4],

* Ortaöğretim Aşçılık bölümü Mezuniyet Belgesi,

* Önlisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, 

Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesine ait Mezuniyet Belgesi, 

Yukarıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

En az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası 

onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek).

40 yaşından gün almamış olmak.

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı  
En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.
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En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

En az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek. (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası 

onaylı Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile 

ilgili Bonservis belgesi ile belgelemek)     

35 yaşından gün almamış olmak

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi 

şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda 

olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

.* Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile ilgili 

mezuniyet belgesi (Ortaöğretim/Önlisans)

*Motor tamir ve bakım işçiliği veya Kaporta kaynak demir servis işçiliği veya Şase servis işçiliği meslek kolları ile ilgili 

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, 

Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri 

*  Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0010-3],

 *  İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [20UY0408-4],

 *  Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0191-4],

 *  Otomotiv Gövde Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [14UY0191-5],

 *  Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0006-3],

 *  Otomotiv Kaportacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0006-4],

 *  Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [12UY0053-3],

 *  Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi [12UY0053-4],

 *  Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0021-4],                                                  

 *  Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi [11UY0020-5],

Yukarıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.           
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Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi 

şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda 

olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Erkek olmak. (İşe alınacak orman işçileri, orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde ve ormancılık faaliyetlerinde 

şehir hayatından uzak dağlık bölgelerde, yangın sonlanıncaya kadar günlerce arazi şartlarında ağır ve tehlikeli işlerde 

zor şartlarda  çalışacağından işin niteliği gereği sadece erkek adayların başvuruları alınacaktır.)

30  yaşından gün almamış olmak.

Orman İşçisi 
En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.


