
Tarım ve Orman Bakanlığından
 
Bakanlığımıza ekl� l�stede bel�rt�len b�r�mlerde �st�hdam ed�lmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşç� Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k hükümler� kapsamında Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) üzer�nden
4857 sayılı İş Kanununa tab� bel�rs�z sürel� �ş sözleşmes� �le çalıştırılmak üzere �şç� alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşç� olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türk�ye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapab�lmeler�ne, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerler�nde çalıştırılab�lmeler�ne İl�şk�n Kanun hükümler� saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa b�le Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, m�ll�
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının �lg�l� d�s�pl�n mevzuatı uyarınca görev�nden veya meslekten �hraç ed�lenler �le kamu
haklarından mahrum olanların başvuruları kabul ed�lmeyecekt�r,

4) Herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerl�k �le �l�ş�ğ� olmamak (yapmış olmak, tec�ll� veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın �ht�yaç duyduğu h�zmet türler�nde/meslekler�nde alımların �l/�lçe düzey�nde karşılanması yoluna
g�d�lecekt�r. Başvurularda, k�ş�ler�n Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�nde kayıtlı olan adresler� d�kkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda bel�rt�len eğ�t�m düzey� ve belgelere �lanın yayımlandığı gün �t�barıyla sah�p olmak,

9) Yerleşt�rme sonucu atama �ç�n öngörülen n�tel�klere sah�p olmayan adaylar �le yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunmuş olup terc�hler�ne yerleşenler�n atama �şlemler� yapılmayacaktır. Yapılsa dah� atama �şlemler� �ptal ed�lecekt�r.
Yerleşt�r�ld�ğ� kadroların n�tel�k ve şartlarını taşıdığı halde �stenen belgeler� süres� �çer�s�nde tesl�m etmeyen adaylar
göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak �şç�ler�n deneme süres� 90 (doksan) gün olup, deneme süres� �ç�nde başarısız olanların �ş akd� b�ld�r�m
süres� beklenmeks�z�n tazm�natsız feshed�lecekt�r,

11) Adaylar gece çalışması, vard�yalı çalışma düzen�n�, tarımsal faal�yet ve hayvan bakımı �şler�nde görev�n� yer�ne
get�rmeye engel alerj�k rahatsızlığı olmadığını ve �daren�n unvanına uygun vereceğ� d�ğer �şler� yapmayı kabul etm�ş
sayılır,

12) Görev�n� devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problem� olmadığını belgelemek (Kura
sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan �stenecekt�r).

Şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1) Başvurular, Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) �nternet s�tes� üzer�nden onl�ne olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tar�hler�
arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu �le yapılan başvurular kabul ed�lmeyecekt�r)

2) Her b�r aday, İŞKUR'un �nternet s�tes�nde yayımlanan l�stedek� �şyerler�nden sadece b�r �ş yer� ve meslek dalı �ç�n
başvuru yapab�lecekt�r.

3) İht�yaç duyulan h�zmet türler�nde �şe alınacak �şç�ler, sınava tab� tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası
�le bel�rlenecekt�r. Öncel�kl�ler de dâh�l olmak üzere İŞKUR tarafından b�ld�r�len ve talep şartlarına uygun tüm başvuru



sah�pler� arasından açık �ş sayısı (�lan ed�len kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter
huzurunda gerçekleşt�r�lecek kura �le bel�rlenecekt�r.

4) Noter kura çek�m� 04/10/2021 Pazartes� günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk
Konferans salonunda COVID-19 salgını �le mücadele kapsamında alınan tedb�rler d�kkate alınarak gerçekleşt�r�lecekt�r.

5) Kura sonuçları ve d�ğer duyurular https://www.tar�morman.gov.tr adres�nde �lan ed�lecek olup adaylara herhang� b�r
yazılı tebl�gat yapılmayacaktır.

6) Kura çek�m� tar�h� ve yer�nde değ�ş�kl�k olması durumunda https://www.tar�morman.gov.tr adres�nden duyuru
yapılacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Alım Sürec�
 
20.09.202124.09.2021 İş Kur �lanı ve başvuruların alınması
04.10.2021 Noter tarafından kura çek�m� yapılması
05.10.202110.10.2021Çek�len kura sonucunda bel�rlenen as�l ve yedek adayların �lanı

11.10.2021 15.10.2021Kura sonucu adı çıkan as�l ve yedek adayların �landa �sten�len
belgeler�n� �ş başvurusu yaptığı �şyer�ne tesl�m�

18.10.202120.10.2021 İşyerler�m�z tarafından tesl�m alınan belgeler�n Bakanlığa �let�lmes�
21.10.202131.10.2021Belgeler�n kontrolü

01.11.2021 05.11.2021
Atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların �lanı �le eks�k veya hatalı belgeden dolayı hak
kazanamayan adayların �t�razlarının kabul ed�lmes�. Bu tar�hten sonra yapılan �t�raz başvuruları
kabul ed�lmeyecek ve değerlend�rmeye alınmayacaktır.

Kura sonucu adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar 7315 sayılı “Güvenl�k
Soruşturması ve Arş�v Araştırması Kanunu” gereğ� arş�v araştırması yapıldıktan sonra bel�rlenecekt�r.

Kura sonucu adı çıkan ve atanmaya hak kazanan adaylardan �stenen belgeler, belgeler�n ulaştırılma yer� ve tar�hler� �le
d�ğer hususlar https://www.tar�morman.gov.tr adres�nde �lan ed�lecekt�r.

Kura sonucunda yerleşt�rmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün �çer�s�nde göreve başlamayanlar (doğum ve
hastalık raporları olanlar �le COVID-19 salgını sebeb�yle karant�nada bulunanlardan göreve başlayamayacak durumda
olanlar har�ç) �le atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da
sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yer�ne yedek l�sten�n �lk sırasındak� k�ş�den başlamak suret�yle aranan
şartları ha�z olanlardan atama yapılacaktır, yedek l�stede yer alıp ataması yapılmayanlar herhang� b�r hak �dd�asında
bulunamazlar.
 
Meslek Sayı
Ağır Vasıta 1
Aşçı 4
Elektr�kç� 1
Gem� Adamı 1
Genel Tem�zl�k Görevl�s� 27
İnşaat �şç�s� 4
Kalor�ferc� 4
Kaynakçı 1
Marangoz 2
Oto Boyacısı 1
Sıhh� Tes�satçı 3
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İkl�mlend�rme) 1
Tarım H�zmetler� İşç�s� 68

118

İlanen duyurulur.


