
JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 

JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı             : Jeofizik Mühendisi 

Hizmet Sınıfı        : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi                : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı         : 1 

Maaş                     : Barem 13-14-15 

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1)  Yeraltı suyu, maden, petrol gibi doğal yeraltı kaynaklarının uygun jeofizik yöntemlerle 
araştırılması; jeofizik kuyu logu alınması; gereksinim duyulan yerlerde jeoloji çalışmalarının 
jeofizik çalışmalarla desteklenmesi konularında çalışır ve çalışma raporlarını hazırlar; 

(2)   Kendisine bağlı personelin yönetiminden ve çalışmalarından sorumludur; 

(3)    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(4)   Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumudur. 

 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

 

(1)  Jeofizik Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim 
kurumunu, “Jeofizik Mühendisi” olarak bitirmiş olmak; 

(2)  Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak; 

Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması 
halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

(4)  Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 

MADEN MÜHENDİSİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı          : Maden Mühendisi 

Hizmet Sınıfı     : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi             : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı      : 1 

Maaş                  : Barem 13-14-15 

 

I. GÜREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 

(1) Maden ve Taşocağı malzemesi sahalarının ruhsatlandırılması; maden ve ocak 
işletmelerinin denetimi; bu işletmelerle ilgili istatistiki bilgilerin derlenmesi ve 
değerlendirilmesi; maden ve ocak işletme projelerinin hazırlanması, işletilmesi; ürünlerin 
kalite denetiminin yapılması yönünde çalışma yapar;  

(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

 

(1)   Maden Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim 
kurumunu, “Maden Mühendisi” olarak bitirmiş olmak; 

(2)   Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak. 

Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması 
halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.  

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

(4) Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır. 

 

 

 

 



JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 

SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı     : Sondaj Mühendisi 

Hizmet Sınıfı  : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi          : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı   :  I 

Maaş               : Barem 13-14-15 

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 

(1) Her türlü sondaj, kuyu geliştirme ve kurtarma çalışmalarının başarılı bir şekilde 
yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla işyerinde bulunarak yapılan çalışmayı 
yürütür; 

(2)  Sondaj programlarını uygular; 

(3)  Kendisine bağlı personelin en iyi ve en verimli şekilde çalışmasından ve yönetiminden 
sorumludur; 

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(5)  Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

 

(1) Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, 
Sondaj Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu 
bitirmiş olmak; 

(2) Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının III. derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak; 

Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması 
halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır; 

 

(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

(4)  Geçerli bir yabancı dil bilmek ve sondaj mühendisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak 
avantaj sayılacaktır. 



 

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 

JEOLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı            : Jeoloji Mühendisi 

Hizmet Sınıfı       : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi              : II (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı       : 3 

Maaş                   : Barem 13-14-15 

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 

(1)  Ülkenin çeşitli ölçekte genel jeoloji haritalarının yapılmasını ve raporlarının yazılmasını, 
jeolojik sorunların incelenmesini ve çözümlenmesini, jeomorfoloji haritalarının yapılmasını 
ve raporlarının yazılmasını sağlar; 

(2)   Ülkenin yeraltı suyu araştırmalarının yapılmasını, hidrojeoloji haritalarının yapılmasını 
ve raporlarının yazılmasını; akiferlerin incelenmesini; yeraltı suyu kalitesinin ve rezervlerinin 
izlenmesini ve değerlendirilmesini; istatistiki bilgilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini 
ve kuyu denemelerinin yapılmasını sağlar; 

(3) Hertürlü maden, endüstriyel hammadde, enerji hammaddesi ve taşocağı malzemesi 
kaynaklarının araştırılması; bunlarla ilgili haritaların yapılması ve raporlarının yazılması ve 
rezerv ve kalitelerinin saptanması yönünde gerekli önlemleri alır;  

(4) Araziden alınan örneklerin jeolojik amaçlar yönünden gerekli incelemelerinin 
laboratuarda yapılması yönünde çalışmalar yapar; 

(5) Baraj-gölet, sedde, yerleşim yeri ve önemli yapıların zeminlerine ait mühendislik jeolojisi 
etütlerinin yapılması, zemin mekaniği verilerinin saptanması; toplum yaşamını olumsuz 
yönde etkileyebilecek heyelân gibi jeolojik yapının olumsuz olduğu sahaların ve önlemlerinin 
saptanması; baraj-gölet ve sedde gibi su yapılarının yapımıyla ilgili olarak doğal yapı 
malzemesi etütlerinin yapılması; jeoteknik haritaların yapılması ve raporlarının yazılması 
yönünde çalışır; 

(6) Kendisine bağlı personelin çalışmasından ve yönetiminden sorumludur; çalışmaları en iyi 
ve en verimli şekilde yürütür ve çalışma raporunu hazırlar; 

(7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(8) Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur. 

 

 



 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

 

(1)   Jeoloji Mühendisliği diploması veren bir fakülte veya dengi bir yüksek öğretim 
kurumunu, “Jeoloji Mühendisi” olarak bitirmiş olmak; 

(2)  Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının III’üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış 
olmak. 

Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması 
halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3)  İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

(4)  Geçerli bir yabancı dil bilmek avantaj sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 

IIL DERECE TEKNİSYEN KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

3(7).57/1993 

Kadro Adı            : Teknisyen  

Hizmet Sınıfı       : Teknisyen  Hizmetleri Sınıfı 

Derecesi               :III (Yükselme Yeri) 

Kadro Sayısı       : 7 

Maaş                   : Barem 1l-12 

 

I. GÖREV- YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 

(1) Jeoloji, Jeofizik, maden, yeraltı suyu ve yüzey sularının ölçümleri, topoğrafya ölçümleri, 
sondaj operatörlüğü, teknik çizim, laboratuar, kuyu deneme, motor bakım ve onarımı, oto 
elektrikçiliği, torno ve kaynak konularının en az birinde kendine verilen görevleri yapar; 

(2) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve 

(3) Görevlerinin yerine getirilmesinden Amirlerine karşı sorumludur. 

 

II. ARANAN N İTELİKLER: 

 

(1)  Bir teknik orta öğretim kurumunu bitirmiş olmak veya lise mezunu olup, sınav sonucu 
yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış 
olmak; 

(2) Teknisyenlik Hizmetleri Sınıfının IV’üncü derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak;  

       Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin 
bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır. 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 


