
 

D U Y U R U  

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMAK ÜZERE  

KPSS 2019/2 İLE YERLEŞEN ADAYLARININ  

YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 

KPSS-2019/2 tercih işlemlerinin yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 20.12.2019 

tarihinde açıklanmıştır. Kurumumuza ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların, 399 sayılı 

KHK’ye tabi sözleşmeli statüde personel olarak atamalarının yapılabilmesi için, yapmaları 

gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

 Kurumumuza atanmak üzere yerleştirilenlerin, atanmaya esas teşkil edecek bilgi ve 

belgelerini hazırlayarak aşağıda belirtilen adrese 26.12.2019 – 03.01.2020 tarihleri arası elden 

teslim etmeleri veya anılan tarihte mesai bitimine kadar Kurumumuzda olacak şekilde (iadeli 

taahhütlü veya kargo ile) göndermeleri gerekmektedir. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

 

1-Kurumumuza yerleştiğine dair dilekçe (Ek-1) (İletişim adresi ve telefon numarası okunaklı 

olmalıdır),  

2-Diploma örneği (Noter’den tasdikli), İşe giriş belgelerini elden teslim edecekler diploma aslı ile 

bir fotokopisini getirdikleri takdirde, diploma suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir. 

Diplomasında mezun oldukları bölüm yazılmamış olanlar mezun oldukları bölümü gösteren bir 

belgeyi de ibraz edecekler.   

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet) (ön ve arka yüzü aynı sayfada gösterir şekilde), 

4-Askerlik terhis belgesi fotokopisi (tecilli/muaf veya askerde olanların Askerlik Şubesinden 

alacakları tecilli/muaf veya askerde olduğunu gösteren belgenin aslı), 

5-Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi, 

6-Fotoğraf (2 adet)  

7-Kurumumuza yerleştirildiğine dair ÖSYM dokümanı, 

8-Başka bir Kamu Kurumu veya Kuruluşunda daha önce memuriyeti olanlar için hizmetlerini 

gösterir onaylı hizmet belgesi, 

9-Mütercim ve Tercüman olarak atanan adayların Yabancı dil seviyesini gösterir belge 

(KPDS/YDS A seviyesi), 

10-Mühendis olarak yerleşen adaylar için  MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda 

WEB TABANLI YAZILIM Geliştirme Konusunda Bilgi Sahibi Olduğunu ve bu konuda çalışma 

yaptığına dair belge, 

11- Mühendis olarak yerleşen adaylar için SQL veya PL/SQL bildiğine dair belge, 

12- Tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurulu Raporu (Genel Müdürlüğümüzün çeşitli illerde 

İşletmesi bulunduğundan ve zaman zaman göreve gidilmesi nedeniyle.)  

Halen Askerlik görevini yapmakta olan adaylar, Askerlik Şubesinden alacakları belge ile 

nüfus cüzdanı fotokopisini dilekçeye ekleyerek müracaat bitimine kadar durumlarını bildirecekler, 

askerlik bitiminde ise terhis tarihinden itibaren 1 ay içinde Terhis Belgesi ile diğer istenilen 

belgeleri dilekçeye eklemek suretiyle atamalarının yapılabilmesi için tekrar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Kurumumuza terhis tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde müracaatta 

bulunmayanlar atamalarından vazgeçmiş sayılacaktır. 

Kurumumuza atanmak üzere yerleştirilen adaylardan, atanmaya esas belgelerini 

tamamlayanlardan, atanmalarına engel bir durumu bulunmayanların, atamalarının yapılarak 

işyerlerimize ve kendilerine gerekli tebligat yapılacaktır.  İlgililerin bu hususta web sitemizde 

yapılacak olan duyuruları önemle takip etmeleri gerekmektedir. (http://www.tigem.gov.tr)  
 

Evrakların teslim edileceği adres:  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 

Karanfil Sok. No: 62 

06100 Bakanlıklar/ANKARA  

 

Bilgi İçin Tel. No: 0 (312) 417 84 70 /242, 249, 250, 255, 256  


