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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA 

ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ 

SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL MÜLÂKAT SINAVI DUYURUSU 

 

 Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatına yerleştirilmek üzere Ankara Üniversitesi 

Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından 28.04.2018 tarihinde yapılan yazılı sınavdan yüz 

tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar,  yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak 

üzere 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak 

No:62 Bakanlıklar/Ankara adresinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayların mülakat tarihi ve 

saatine ilişkin bilgi ekteki tabloda yer almaktadır. 

 Bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere sevk tarihi yakın ve bu tarihte asker 

olanların İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

 Tabloda belirtilen tarihte bedelli askerlik, mazeretini belgelemek suretiyle (doğum, 

ölüm, hastalık) mülâkata katılamayanlar, en geç 22.11.2018 saat 17.00’ye kadar İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek 23.11.2018 tarihinde mülâkata 

tabi tutulabilecektir. 

Sözlü sınavda adaylar; 

 

1) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün 

faaliyet alanıyla ilgili konular, 

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

4) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi, 

5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere 

toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan 

alanlar başarılı sayılacaktır. 

 

Nihai başarı puanı; KPSS, sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamaları sonucunda 

oluşturulacaktır. Yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda 

yedek aday belirlenecektir. Başarı listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek, 

ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

 

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak 

Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü 

içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. 

 

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından 

daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar 

için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. 

  



 

 

  

 

Pozisyon Başarılı Olan Tarih Saat 

Ziraat Mühendisi (Tarla) 31 19.11.2018 09.30-17.30 

Ziraat Mühendisi (Bitki) 5 20.11.2018 09.30-12.30 

Ziraat Mühendisi (Bahçe) 1 20.11.2018 09.30-12.30 

Ziraat Mühendisi (Tarım Makinaları) 5 20.11.2018 09.30-12.30 

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar) 4 20.11.2018 09.30-12.30 

Teknisyen (Elektrik) 17 20.11.2018 13.30-17.30 

Ziraat Mühendisi (Zootekni) 23 21.11.2018 09.30-17.30 

Veteriner Hekim 8 21.11.2018 09.30-17.30 

Tekniker (İnşaat) 2 22.11.2018 09.30-17.30 

Tekniker (Radyoloji) 1 22.11.2018 09.30-17.30 

Veteriner Sağlık Teknisyeni 24 22.11.2018 09.30-17.30 

Toplam 121   

 


