
SİVAS ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 19 Haziran 2017
Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2017

Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin 
yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - 
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline
ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplere başvuru yapan ve 
nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan 
önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda
bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Son müracaat tarihi resmi 
tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları 
sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava 
katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından
ikinci kez yararlanılamaz Talebe Katılım açık iş sayısının sayısı üç katını geçerse Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan 
başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı, Kurumun gönderdiği ve talep 
şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının 
üç katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 
Sınav gün, saat ve yeri, talebi veren Kurum olan SİVAS ET KOMBİNASI tarafından, sınav gününden en az beş gün önce 
ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilecektir. ÖZEL ŞARTLAR;Kasap Mesleğinde MEB Onaylı Ustalık Sertifikası 
olması.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Kasap
Kura Bilgileri

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi

Et Kombinası Müdürlüğü 29.06.2017 10:00 - 11:00
Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi

Meslek Belgeleri ve Sertifikaları Ustalık Belgesi
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : KOVALI KÖYÜ KÖYÖNÜ MEVKİİ ULAŞ/SİVAS
ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :DİVRİĞİ, GEMEREK, GÜRÜN, HAFİK, İMRANLI, KANGAL, KOYULHİSAR, SİVAS MERKEZ, 
SUŞEHRİ, ŞARKIŞLA, YILDIZELİ, ZARA, AKINCILAR, ALTINYAYLA/SİVAS, DOĞANŞAR, GÖLOVA, ULAŞ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 2

Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2017

Genel Şartlar ve Notlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINI VE SAĞLIK DURUMUNU SAĞLIK 
KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE ALINACAKLARDAN DAHA SONRA İSTENECEKTİR.) **** Talep şartlarına durumu uyan 
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya 
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların 
başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun
yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları geçerlidir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 
diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki
iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 
talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya 
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Büro İşçisi
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Önlisans

En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS EKPSS 0
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİHİSAR MAH.8000.SOK.NO:6
06530 MERKEZEFENDİ
DENİZLİ / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 1

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2017

Genel Şartlar ve Notlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINI VE SAĞLIK DURUMUNU SAĞLIK 
KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE ALINACAKLARDAN DAHA SONRA İSTENECEKTİR.) **** Talep şartlarına durumu uyan 
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya 
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların 
başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun
yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları geçerlidir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 
diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki
iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 
talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya 
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Büro İşçisi
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim 
Seviyesi

Ortaöğretim (Lise 
ve Dengi)

En Fazla 
Öğrenim Seviyesi

Ortaöğretim (Lise 
ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS EKPSS 0
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : ERZİNCAN TAVUK KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD.NO:6
06530
ERZİNCAN / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 1

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2017



Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINI VE SAĞLIK DURUMUNU SAĞLIK 
KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE ALINACAKLARDAN DAHA SONRA İSTENECEKTİR.) **** Talep şartlarına durumu uyan 
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya 
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların 
başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun
yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları geçerlidir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 
diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki
iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 
talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya 
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Büro İşçisi
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Önlisans

En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS EKPSS 0
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : DİYARBAKIR ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİTLİK KÖŞKLER MAH.37.SOK.NO.20
06530
DİYARBAKIR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 1

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2017
Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2017

Genel Şartlar ve Notlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE : **** BULAŞICI HASTALIĞI OLMADIĞINI VE SAĞLIK DURUMUNU SAĞLIK 
KURULU RAPORU İLE BELGELEMEK (İŞE ALINACAKLARDAN DAHA SONRA İSTENECEKTİR.) **** Talep şartlarına durumu uyan 
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya 
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların 
başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun
yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları geçerlidir - 
Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. 
koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek 
zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan 
diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki
iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü 
talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav 
kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde 
düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. 
- İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından 
adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü 
talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya 
kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Büro İşçisi
Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Önlisans

En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS EKPSS 0
Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : SİVAS ET KOBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
KOVALİ KÖYÜ MEVKİİ
06530 ULAŞ
SİVAS / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 3

Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli


