
Sıra No Şirket Eğitim Şartı Kişi Cinsiyet Durumu

1

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

Lisans 3 Erkek

2

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

En az 

ilköğretim 

mezunu 

olmak.

12 Erkek

3

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

En az 

ilköğretim 

mezunu 

olmak.

4 Erkek

4

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

En az 

ilköğretim 

mezunu 

olmak.
1 Erkek

5

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

En az 

ilköğretim 

mezunu 

olmak.
1 ErkekOparatör(Greyder)

 İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı  

greyder iş makinaları kullanma yetki belgelerine (operatör belgelerine) sahip 

olmak,

 G (Greyder) sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip 

olmak.

 ED-E sınıfı ehliyet sahibi olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu 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.

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 

Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

 Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

T.C.

 ARAKLI BELEDİYESİ
Ünvanı Aranan Nitelikler

Zabıta Yardımcı

Personeli

(Kontrolör Yardımcısı

((diğer))

En az 175 cm boyda olmak , 1 metreden sonra boyla kilo arasında +-10 

kilogramdan fazla bulunmamak.

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına 

engel olacak bir hastalığının bulunmadığı sağlık raporu alabilecek durumda 

olmak.

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Gece vardiyasında çalışabilecek

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak
SRC 2-4, ED-E sınıfı ehliyet ve Psikoteknik Belgesine sahip olan,

En az 3 yıl şoförlük deneyimine sahip,

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, 

 Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

 İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

ekskavatör(paletli.lastikli)  iş makinası kullanma yetki belgelerine (operatör 

belgelerine) sahip olmak,

 G (Ekskavatör) sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip 

olmak.

 ED-E sınıfı ehliyet sahibi olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu 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.

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 

Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

 Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

Temizlik Görevlisi

Şoför

Oparatör(Eksvatör)



6

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

En az 

ilköğretim 

mezunu 

olmak.
3 Erkek

7

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

Lisans 1 Kadın/Erkek

8

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

Lisans 1 Erkek

9

Araklı 

Belediyesi 

Personel 

Limited 

Şirketi

Lisans 1 Erkek

Oparatör(Loder ve 

Beko Loder)

 İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

Loder, Beko loder iş makinaları kullanma yetki belgelerine (operatör 

belgelerine) sahip olmak,

 G ( Yükleyici ve  Kazıcı-Yükleyici) sınıfı sürücü belgelerine veya bu belgelere 

eşdeğer belgeye sahip olmak.

 ED-E sınıfı ehliyet sahibi olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu 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.

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş 

Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

 Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

Harita Mühendisi

Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

GPS, Total Station, Nivo vb. aletleri iyi derecede kullanabilen

Autocad, Netcad, Photoshop vb. programları kullanabilen

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

Şehir Plancısı

Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmak

Planlama alanında en az 2 yıl deneyimli

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

Plancılık ilkeleri ve mevzuatları hakkında bilgi sahibi

Autocad, Netcad, Photoshop vb. programları kullanabilen

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak

İnşaat Mühendisi

Üniversitelerin inşaat  mühendisliği bölümünden mezun olmak

Autocad,Hsbcad SAP2000 programlarını tercihen iyi derecede kullanabilen

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

MS Office programlarını ve özellikle Excel'i iyi düzeyde kullanabilen

Başvuru tarihi itibariyle en az son 1 yıl Araklı İlçesi sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak


