
TALEPLERİMİZ 14.03.2017 TARİHİNDE İŞKUR’DA YAYINLANACAKTIR. 

 

Sincan 215 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon 

bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş 

Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar 

 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen 

Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

 
   6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite 

hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

 

 Sağlık kurulu raporunda; 

 Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) 

 Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) 

 

 

 

 



Ankara 219-1 Elektrifikasyon Şefliğine yüksek gerilim sistemcisi olarak işe alınacak 1 

eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde 

duyurulacak hususlar  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Yüksek Gerilim Sistemcisi Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

 
  6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi 

gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, çalışabileceğiniz 

sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. 
 

 



Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikasına Elektrikçi (Genel) olarak işe 

alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Elektrikçi (Genel) Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

 
   6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite 

hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

 

 Sağlık kurulu raporunda; 

 Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) 

 Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Balıkesir 366 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon 

bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş 

Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar 

 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Ve Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

    6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık 

Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 

 

 

 

 



 
Erzincan 434 Yol Bakım Onarım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe 

alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

 İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

           6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi 

gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, çalışabileceğiniz 

sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. Sağlık grubu uygun 

olanların psikoteknik değerlendirmesi yapılacaktır. Psikoteknik değerlendirmesi yeterli olmayan aday işe 

başlatılmayacaktır. 



 
Erzincan 441 Yol Bakım Onarım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe 

alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

 İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

           6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik 

Yönergesi gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, 

çalışabileceğiniz sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. 

Sağlık grubu uygun olanların psikoteknik değerlendirmesi yapılacaktır. Psikoteknik değerlendirmesi 

yeterli olmayan aday işe başlatılmayacaktır. 



Horasan 452 Yol Bakım Onarım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe 

alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

 İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

     6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik 

Yönergesi gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, 

çalışabileceğiniz sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. 

Sağlık grubu uygun olanların psikoteknik değerlendirmesi yapılacaktır. Psikoteknik değerlendirmesi 

yeterli olmayan aday işe başlatılmayacaktır. 



 

 
Alsancak 316 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon 

bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş 

Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar 

 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Ve Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

 
   6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite 

hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

 

 Sağlık kurulu raporunda; 

 Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) 

 Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) 

 

 

 

 



İzmit 117 Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon 

bakım onarımcısı olarak işe alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş 

Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Ve Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

 
   6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite 

hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

 

 Sağlık kurulu raporunda; 

 Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) 

 Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) 

 

 

 

 

 

 

 



Hereke 112 Yol Bakım Onarım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe 

alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı Talebimize Başvuracak Adaylardan 

 İstenilen Belgeler 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

         6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik 

Yönergesi gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, 

çalışabileceğiniz sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. 

Sağlık grubu uygun olanların psikoteknik değerlendirmesi yapılacaktır. Psikoteknik değerlendirmesi 

yeterli olmayan aday işe başlatılmayacaktır. 



Alifuatpaşa 121 Yol Bakım Onarım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak 

işe alınacak 1 eski hükümlü için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar 

bölümünde duyurulacak hususlar 

 
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav 

tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

  

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

 

İSTENİLEN BELGELER 

 

 

1- Öğrenim belgesi, 

    

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

 

   3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

 

            4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

 

           5- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 
 

          6- Sözlü sınavını kazanan adaylardan; 

    a)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde 

yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek 

amacıyla yapılan testtir). 

          b)Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden 

Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

          Sağlık Kurulu Raporunda; 

          Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), 

   Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

              İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000  

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) belirtilmiş olmalıdır. 

 Alınan Sağlık Kurulu Raporu, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik 

Yönergesi gereğince İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip, 

çalışabileceğiniz sağlık grubu tespit edilecektir. Grubu uygun olmayan adaylar işe başlatılmayacaktır. 

Sağlık grubu uygun olanların psikoteknik değerlendirmesi yapılacaktır. Psikoteknik değerlendirmesi 

yeterli olmayan aday işe başlatılmayacaktır. 

 



Vangölü Feribot Müdürlüğüne silici(gemi) olarak işe alınacak 1 eski hükümlü için iş 

gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar 

 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda 

belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi 

Formunu eksiksiz olarak doldurarak 13.03.2017 – 14.03.2017 tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü 

sınava alınmayacaktır.  
 

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi, noter 

huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. 

 

 Evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katı veya altında olması durumunda noter 

huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır. 

 

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katından fazla olması 

durumunda, sözlü sınava katılacaklar 22.03.2017 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. 

 

Sözlü sınavı 28.03.2017 tarihinde saat 10.00 da  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan 

Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde 

yapılacaktır. 

 

Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev 

yapacaktır. 

İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır. 

 

Silici (Gemi) Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler 

 

1- Silici (Gemi) sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak eski hükümlü işçide, yük ve 

yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı feribot hizmetlerinde silici olarak en az 2 yıl çalışmış olma 

şartı aranmaktadır.  

 

Adaylar çalışmalarını iş yerinden alacakları yazı ile belgeleyeceklerdir. İş yerinden almış 

oldukları yazıda hangi işte çalışmış olduğu, işyeri sigorta sicil numarası ve hangi tarihler 

arasında ne kadar çalıştığı belirtilecektir. Ayrıca,  SGK hizmet dökümünü istenecektir.  

 

Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde 

evrakları teslim alınmayarak haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları 

taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir. 

 

2- Öğrenim belgesi, 

   3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

   4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-

devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı 

ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 

            5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 

           6- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından), 

 7- Gemi Adamı Makine Stajyeri Belgesi 
   8- Sözlü sınavını kazanan adaylardan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite 

hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir. 

 Sağlık kurulu raporunda; 

 Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) 

 Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), 

 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 

frekansların ortalaması, 0-30 dB olmalıdır.) 



 
 

 

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım Ve Onarımcısı, Yüksek Gerilim Sistemcisi, 

Elektrikçi (Genel) İş Gücü Talebimiz İçin İstenen Okul Bolümleri 

 

Meslek Lisesi 

Bobinaj 

Büro Makinaları Teknik Servisi 

Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü 

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 

Endüstriyel Bakım Onarım 

Görüntü ve Ses Sistemleri  

Güvenlik Sistemleri 

Haberleşme Sistemleri 

Yüksek Gerilim Sistemleri 

Elektrik 

Bobinajcılık 

Elektrik - Elektronik 

Otomatik Kumanda 

Elektrikçilik Bölümü 

Elektrik Tesisatçılığı 

Elektro Mekanik Taşıyıcılar 

Asansör Bölümü 

Endüstriyel Elektronik 

Elektronik 

Radyoculuk 

Monitörlük 

Telekomünikasyon 

Elektrik Elektronik Teknolojisi (Otomosyon Sistemleri Dalı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEMİRYOLU HATTI BAKIM ONARIMCISI İŞ GÜCÜ TALEBİMİZ 

İÇİN İSTENEN OKUL BOLÜMLERİ 
 

Meslek Lisesi 

 

Ahşap Yapı Sistemleri                                                                        

Betonarme Yapı Sistemleri 

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi 

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 

Çatı Sistemleri 

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 

İç Mekan Teknik Ressamlığı 

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 

Restorasyon 

Statik Yapı Teknik Ressamlığı 

Yapı İç Mekan Dekorasyonu 

Yapı Yalıtımı 

Yapı Yüzey Kaplama 

Yapı Ressamlığı 

Teknik Resim (Yapı) 

İnşaat Teknolojisi 

Ahşap Yapı (Doğramacılık) 

Yapı (Kagir-Ahşap) 

Üst Yapı-İnşaat 

İnşaat (Üst Yapı) 

İnşaat-Üst Yapı 

Üst Yapı 

Kagir Yapı (Betonarme Demirciliği) 

Kagir Yapı (Yapı Taşçılığı) 

Kagir Yapı (Duvarcılık) 

İnşaat 

Yapı 

Yapıcılık 

Kagir Yapı (Sıva Badana ve Boyacılık) 

Ahşap Yapı (Dülgerlik) 

Alt Yapı 

Alt Yapı (İnşaat) 

 

 

 

 

 

 

 

  


