
ENSTİTÜMÜZ İLE BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ (BOTAŞ) ARASINDA YAPILAN PROTOKOL 
ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

TSE ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, detayları Tablo-1'de 
verilen BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) projelerinde 9 adet Tam Zamanlı Dış İnceleme Uzmanı çalıştırılacaktır.

Söz konusu hizmet, Doğalgaz Boru Hatlarının inşası sırasında yapım ve montaj işlerinin BOTAŞ A.Ş. Şartnamelerine uygun 
olarak Gözetim ve Denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. 5 farklı lokasyonda proje süresince (tahmini 6 ay) inşaat, makine ve 
elektrik teknisyen/teknikeri ve tahribatsız muayene uzmanı görevlendirmesi yapılacaktır. Belirtilen şartlarda görev almak 
isteyen adayların ekte yer alan Uzman Başvuru Formunu doldurarak 12.06.2017 saat 18:00'e kadar ekleri ile birlikte 
başvurularını ozelprojelermud@tse.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tablo-1

No Proje Lokasyonu Uzman Nitelikleri
Öngörülen 
Proje Süresi

Uzman 
Sayısı

1.1 Yozgat ili Sarıkaya-Akdağmadeni İlçeleri

İnşaat 
Teknisyen/Tekniker

6 ay

1

Elektrik 
Teknisyen/Tekniker

1

Makine 
Teknisyen/Tekniker

1

1.2 Çanakkale ili Lapseki İlçesi

Elektrik 
Teknisyen/Tekniker

6 ay
1

Makine 
Teknisyen/Tekniker

1

1.3
Manisa ili Gördes ilçesi ve Burdur ili 
Gölhisar ilçesi arasındaki Doğalgaz Boru 
Hattı

İnşaat 
Teknisyen/Tekniker

6 ay
1

Makine 
Teknisyen/Tekniker

1

1.4 Afyon ili Sandıklı-Şuhut-Emirdağ İlçeleri

Elektrik 
Teknisyen/Tekniker

6 ay

1

Tahribatsız Muayene 
Uzmanı (Radyografi 
Level 2)

1

TOPLAM: 9
A-Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Şartlar

1- Genel Şartlar

Dış inceleme elemanlarında aşağıdaki şartlar aranır:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını bitirmiş olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- 01/03/2018 tarihine kadar askerlikle ilgisi bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,



7- 1.1.1977 tarihinden sonra doğmuş olmak.

2- Özel Şartlar

No Meslek Grubu Sahip Olunması Gereken Minimum Kriterler

1
İnşaat 
Teknisyen/Tekni
ker

• Meslek liselerinin inşaat bölümünden veya tercihen üniversitelerin 
inşaat, inşaat teknikerliği, inşaat teknolojisi ön lisans 
programlarından birinden mezun olmak.

• Minimum 2 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak ve bunu SGK 
hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelemek

• B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

(İş başı yapacak olanlardan ağır ve tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu 
istenecektir.)

• Tercihen Tablo-1'de belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor 
olmak.

2
Elektrik 
Teknisyen/Tekni
ker

• Meslek liselerinin elektrik bölümünden veya tercihen üniversitelerin 
elektrik, elektrik teknolojisi, elektrik-elektronik, elektrik-elektronik 
teknolojisi ön lisans programlarından birinden mezun olmak

• Minimum 2 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak ve bunu SGK 
hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelemek

• B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

(iş başı yapacak olanlardan ağır ve tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu 
istenecektir.)

• Tercihen Tablo-1'de belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor 
olmak.

3
Makine 
Teknisyen/Tekni
ker

• Meslek liselerinin makine bölümünden veya tercihen üniversitelerin 
makine, makine-resim konstrüksiyon ön lisans programlarından 
birinden mezun olmak.

• Minimum 2 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak ve bunu SGK 
hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelemek

• B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

(iş başı yapacak olanlardan ağır ve tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu 
istenecektir.)

• Tercihen Tablo-1'de belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor 
olmak.

4 Tahribatsız 
Muayene 
Uzmanı

• Ön lisans veya lisans seviyesinde teknik bölümlerden mezun olmak.
• Minimum 2 yıllık şantiye deneyimine sahip olmak ve bunu SGK 

hizmet dökümü veya çalışma belgesi ile belgelemek
• Resmi Kurumlardan alınmış, TS EN ISO 9712 veya muadili-

Radyografik Muayene Seviye 2 sertifikasına sahip olmak ve Film 
değerlendirme konusunda tecrübeye sahibi olmak.

• B Sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

(iş başı yapacak olanlardan ağır ve tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu 
istenecektir.)

• Tercihen Tablo-1'de belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor 
olmak.



Not: Sunulan Sertifika proje süresince geçerli bir tarih aralığına sahip 
olmalıdır.
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