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S�vas ve Malatya Bölge B�rl�kler� Kooperat�f Görevl�s� ve Z�raat Mühend�s� Alım
İlanı

 20 EYLÜL 2021  İNSAN KAYNAKLARI   AKTİF İLAN 

S�vas ve Malatya Bölge B�rl�kler�ne bağlı aşağıda tablolarda bel�rt�len �llerde �st�hdam ed�lmek üzere
Kooperat�f Görevl�s� ve Z�raat Mühend�s� alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak, 
2. Meden� hakları kullanma ehl�yet�ne sah�p olmak, 
3. 03.08.2021 tar�h� �t�bar�yle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat
edeb�l�rler.) 
4. Erkeklerde askerl�kle �l�şk�s� olmamak veya tec�ll� olmak, 
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
6. Taks�rl� suçlar har�ç, ağır hap�s veya altı ay ya da daha fazla hap�s ya da affa uğramış olsalar b�le yağma,
hırsızlık, dolandırıcılık, h�lel� �flas, sahtec�l�k, z�mmet, �rt�kap, rüşvet g�b� yüz kızartıcı veya şeref ve hays�yet�
kırıcı f��ller, görev� kötüye kullanma, güven� kötüye kullanma, kaçakçılık, resm� �hale ve alım satımlara fesat
karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemler�ne katılma ve bu g�b� eylemler�
tahr�k ve teşv�k suçları �le kamunun sağlığına ve kamu güven�ne karşı �şlenen suçlardan b�r�yle hüküm
g�ym�ş olmamak, 
7. Görev�n� yapmaya man� akl� ve beden� hastalığı bulunmamak, 
8. Yurdun her yer�nde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdak� özel şartları taşımaları gerekmekted�r.

Kooperat�f Görevl�s� kadrosuna başvuracak adayların;

ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (L�sans) veya 2021-KPSS (L�sans) sınavlarının herhang�
b�r�n�n, KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması,

Adayların Tabloda bel�rt�len Fakülteler (İkt�sat, İşletme, S�yasal B�lg�ler ve İkt�sad� İdar� B�l�mler vb.) �le
bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) tarafından kabul ed�len yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak�
öğret�m kurumlarının bel�rt�len Fakülteler�nden mezun olması, (Adayların, tabloda bel�rt�len Fakültelere
denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları hal�nde, YÖK tarafından onaylanmış denkl�k belgeler�n�
tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındak� �lg�l� bölüme eklemeler� gerekmekted�r.)

S�vas Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n; başvuruda bulunacak adayın veya a�les�n�n (başvuruda
bulunacak adayın anne, baba veya eş�nden herhang� b�r�) Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (Erz�ncan, S�vas ve
Tokat) sınırları �çer�s�nde son 6 aydır �kamet ed�yor olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları �lan tar�h�
�t�bar�yle son �kamet ett�ğ� �lden alınır. Örneğ�n, 3 yıl boyunca Tokat da �kamet eden ancak son 2 aydır S�vas
da �kamet� bulunan adayın başvurusu S�vas �l�nden kabul ed�lecekt�r.)

Malatya Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n; başvuruda bulunacak adayın veya a�les�n�n (başvuruda
bulunacak adayın anne, baba veya eş�nden herhang� b�r�) Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (B�ngöl, B�tl�s,
D�yarbakır, Elazığ, Hakkâr�, Malatya, Muş, Tuncel� ve Van) sınırları �çer�s�nde son 6 aydır �kamet ed�yor
olması, (Bu şartı taşıyan adayların başvuruları �lan tar�h� �t�bar�yle son �kamet ett�ğ� �lden alınır. Örneğ�n, 3



20.09.2021 10:33 Sivas ve Malatya Bölge Birlikleri Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/sivas-ve-malatya-bolge-birlikleri-kooperatif-gorevlisi-ve-ziraat-muhendisi-alim-ılani/ 2/6

yıl boyunca Van da �kamet eden ancak son 2 aydır Malatya da �kamet� bulunan adayın başvurusu Malatya
�l�nden kabul ed�lecekt�r.)

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eş�n�n herhang� b�r�n�n �kametgâhı üzer�nden başvuruda
bulunması hal�nde, anne, baba veya eş�n tey�d�, yükleyecekler� vukuatlı nüfus kayıt örneğ�nden yapılacak
olup, nüfus kayıt örneğ�n� başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şek�lde yüklemeler� önem
arz etmekted�r.) 
Gerekmekted�r.

Kooperat�f Görevl�s� başvurularında, adayın �braz ett�ğ� �kametgâh adres�, başvuru �l� olarak
değerlend�r�lecekt�r. İbraz ett�ğ� �kametgâh belges�ndek�, son �kamet ed�len �l dışından yapılan başvuru
geçers�z sayılacaktır.

Kooperat�f Görevl�s� kategor�s�nden başvuruda bulunan adaylar �ç�n KPSS’de yüksek puan almaları �şe
başlatılmalarda tek başına b�r hak teşk�l etmeyecekt�r. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar �le
b�lg�ler�ndek� tutarsızlıklar yüzünden yerleşt�rmes� yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı b�r hak �dd�a
edemeyeceklerd�r.

SİVAS BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE KOOPERATİF GÖREVLİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK LİSANS MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR

BÖLÜM İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER (VB.), SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME ve İKTİSAT
FAKÜLTELERİ

KPSS PUAN YILI : 2020 /
2021

KPSS PUAN TÜRÜ: P-3 PUAN: 60

KONTENJAN İL GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI

GENEL TOPLAM

ERZİNCAN 3 1 4

SİVAS 6 1 7

TOKAT 3 1 4

TOPLAM 12 3 15

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE KOOPERATİF GÖREVLİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK LİSANS MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR TABLODUR

BÖLÜM İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER (VB.), SİYASAL BİLGİLER, İŞLETME ve İKTİSAT
FAKÜLTELERİ

KPSS PUAN YILI : 2020 /
2021

KPSS PUAN TÜRÜ: P-3 PUAN: 60

KONTENJAN İL GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI

GENEL TOPLAM

BİNGÖL 1 - 1

BİTLİS 2 - 2

DİYARBAKIR 4 1 5

ELAZIĞ 1 - 1

MALATYA 2 - 2

HAKKÂRİ 1 - 1

MUŞ 2 - 2

TUNCELİ 1 - 1
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VAN 1 - 1

TOPLAM 15 1 16

Z�raat Mühend�s� kadrosuna başvuracak adayların;

D�ploma veya Geç�c� Mezun�yet Belgeler�nde “Z�raat Mühend�s�” unvanına sah�p olduklarına da�r �baren�n
bulunması,

B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�n�n olması (B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya
Toptancı �z�n Belges� olmayanlar başvuru yapamayacaktır),

S�vas Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n; Adayın veya a�les�n�n (başvuruda bulunacak adayın anne,
baba veya eş�nden herhang� b�r�) Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (Erz�ncan, S�vas ve Tokat) sınırları �çer�s�nde
son 6 aydır �kamet ed�yor olması,

Malatya Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n; Adayın veya a�les�n�n (başvuruda bulunacak adayın
anne, baba veya eş�nden herhang� b�r�) Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (B�ngöl, B�tl�s, D�yarbakır, Elazığ,
Hakkâr�, Malatya, Muş, Tuncel� ve Van) sınırları �çer�s�nde son 6 aydır �kamet ed�yor olması,

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eş�n�n herhang� b�r�n�n �kametgâhı üzer�nden başvuruda
bulunması hal�nde, anne, baba veya eş�n tey�d�, yükleyecekler� vukuatlı nüfus kayıt örneğ�nden yapılacak
olup, nüfus kayıt örneğ�n� başvuru ekranında yer alan yönergeye uygun olacak şek�lde yüklemeler� önem
arz etmekted�r.)

Gerekmekted�r.

Adayların B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�n� tarayarak müracaatları sırasında
başvuru ekranındak� �lg�l� bölüme eklemeler� gerekmekted�r.

S�vas Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n Z�raat Mühend�s� başvuruları; S�vas Bölge B�rl�ğ� genel�nde
değerlend�r�lecek olup, B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�ne sah�p olan ve Bölge
B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (Erz�ncan, S�vas ve Tokat) herhang� b�r�nde �kamet şartını taşıyan adaylar başvuru
yapab�l�rler.

Malatya Bölge B�rl�ğ�ne bağlı kooperat�fler �ç�n Z�raat Mühend�s� başvuruları; Malatya Bölge B�rl�ğ�
genel�nde değerlend�r�lecek olup, B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�ne sah�p olan ve
Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n (B�ngöl, B�tl�s, D�yarbakır, Elazığ, Hakkâr�, Malatya, Muş, Tuncel� ve Van)
herhang� b�r�nde �kamet şartını taşıyan adaylar başvuru yapab�l�rler.

Ayrıca, Z�raat Mühend�s� kategor�s�nden başvuruda bulunan adayların, B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya
Toptancı �z�n Belges�ne sah�p olmaları ve belge puanlarının yüksek olması, �şe başlatılmalarda tek başına
b�r hak teşk�l etmeyecekt�r. Yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar �le b�lg�ler�ndek� tutarsızlıklar yüzünden
yerleşt�rmes� yapılmayan adaylar bu durumdan dolayı b�r hak �dd�a edemeyeceklerd�r.

SİVAS BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSİ MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR

TABLODUR

BÖLÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanına sah�p bütün bölümler.

B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�ne sah�p olanlar başvuruda bulunab�l�r.

BAŞVURU İLLERİ Erz�ncan, S�vas ve Tokat

GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI

GENEL TOPLAM

5 1 6

MALATYA BÖLGE BİRLİĞİNE BAĞLI KOOPERATİFLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ KADROSUNDA İŞE
ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSİ MEZUNU ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLARI GÖSTERİR

TABLODUR

BÖLÜM ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanına sah�p bütün bölümler.

B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges�ne sah�p olanlar başvuruda bulunab�l�r.
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BAŞVURU İLLERİ B�ngöl, B�tl�s, D�yarbakır, Elazığ, Hakkâr�, Malatya, Muş, Tuncel� ve
Van

GENEL KONTENJAN PERSONEL VE ORTAK
ÇOCUKLARI

GENEL TOPLAM

7 2 9

ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN

İl bazında alınacak personel sayısının % 20’s� oranında (L�sans kategor�s� �l bazında ayrı ayrı
değerlend�r�lecek) ortak ve personel (esk� personel dâh�l) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan
kapsamındak� adaylar KPSS / B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı �z�n Belges� puan türüne göre
yapılacak genel kontenjan sıralamasına tab� olmaksızın, kend� aralarında �lg�l� puan türü �le sıralamaya tab�
tutulacaklardır.

Mülakata, �şe alınacak personel sayısının 5 katına kadar aday çağrılacak olup, Personel ve Ortak
Çocuklarının İst�hdamına İl�şk�n Usul ve Esaslar gereğ�nce; Personel ve Ortak çocuğu kontenjanından
yararlanab�lmes� �ç�n personel�n Görevden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın �se kooperat�fe en az
altı aylık ortaklığının bulunması, (Başvuru tar�h� �t�bar�yle) kooperat�fle olan �l�şk�ler�n�n faal olması ve
kooperat�fe olan borçlarından dolayı hakkında �cra tak�b�n�n bulunmaması (erteleme veya yapılandırma g�b�
haller har�ç) gerek�r.

Tarım Kred� Kooperat�fler�, Tarım Kred� Kooperat�fler� Bölge B�rl�kler� ve Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler�
Merkez B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Denetç�ler�n�n, eş ve �k�nc� derece dah�l kan ve sıhr� hısımları �le
�lg�l� olarak, 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r
Kanun” un “Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Denetç�ler�n eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevler�” başlıklı
18.maddes� �le değ�ş�k EK MADDE 3 maddes�ne �st�naden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tar�h ve
1608 nolu Genelge ve ek�nde bulunan “Kooperat�fler ve Üst Kuruluşlarının Yönet�m Kurulu Üyeler� ve
Denetç�ler� �le Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevler�ne İl�şk�n Tebl�ğ” e göre �şlem yapılacaktır.

Şöyle k�; B�r�m Kooperat�f�n Yönet�m Kurulu Üyeler� �le Denetç�ler�n�n eş ve �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın
hısımları aynı Kooperat�fte �şe başlatılamazlar.

Bölge B�rl�ğ�n�n Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Denetç�ler�n�n eş ve �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın hısımları
aynı Bölge B�rl�ğ�ne bağlı Kooperat�fler �ç�n,

Merkez B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu Üyeler� �le Denetç�ler�n�n eş ve �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın hısımları,
Türk�ye genel�ndek� tüm Kooperat�fler �ç�n,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar b�le �şe başlatılamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

20.09.2021 tar�h�nde başlayacak olan başvurular web sayfamızdan yapılacak olup, son başvuru 01.10.2021
günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 01.10.2021 tar�h� mesa� saat� (18.00) sonunda sona ereceğ�nden, adayların elektron�k ortamda
meydana geleb�lecek veya oluşab�lecek d�ğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne
bırakmamaları gerekmekted�r.

Adaylar başvuruları esnasında, akt�f olarak kullandıkları geçerl� b�r e-posta adres� ekleyeceklerd�r.
Başvurular tamamlandığında g�r�ş yapılan e-posta adres�ne başvurunun tamamlandığına da�r e-posta
gönder�lecekt�r. Adaylar tamamlanan başvurularında değ�ş�kl�k yapmak �sted�kler�nde, gönder�len e-posta
da k� l�nk üzer�nden yapacaklardır. (Başvuru b�t�ş tar�h� olan 01.10.2021 mesa� saat� b�t�m�nden (18:00)
sonra değ�ş�kl�k yapamayacaklardır.) Bu sebeple başvuru yapacak adayın e-posta adres�n�n doğru ve
eks�ks�z olması önem arz etmekted�r.

Elektron�k ortamda alınan belge ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep ed�lmes� hal�nde aday tarafından
f�z�k� olarak �braz ed�lecekt�r.

Başvurusu kabul ed�l�p, mülakata katılab�lecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tesp�t ed�lenler�n başvuruları/sınavları geçers�z sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer
atamaları yapılmış �se �ptal ed�lecekt�r. Bu durumda olan personel h�çb�r hak talep edemeyecek olup,
haklarında Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler� uygulanmak üzere, Cumhur�yet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulab�lecekt�r.

Adaylar, müracaatlarını elektron�k ortamda yapacağından, Genel Müdürlüğümüz veya Bölge B�rl�kler�m�ze
şahsen, posta ya da e-posta yolu �le yapılan müracaatlar kes�nl�kle d�kkate alınmayacaktır.

Ortak ve personel (esk� personel dâh�l) çocuklarının % 20’l�k kontenjana tab� olab�lmeler� �ç�n, elektron�k
ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından başvurularını tamamlamaları gerekmekted�r.

Başvuru esnasında aday tarafından;
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 ÖNCEKİ

1. E-Devlet s�stem�nden (barkotlu) tem�n ed�lecek “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğ�”,

2. E-Devlet s�stem�nden (barkotlu) tem�n ed�lecek “Yükseköğret�m Mezun Belges�”,

3. E-Devlet s�stem�nden (barkotlu) tem�n ed�lecek kend�s�n�n “Tar�hçel� Yerleş�m Yer� B�lg�ler� Raporu”,

Adayın yukarıda bahsed�len 6 aylık �kametgâh şartının tey�d�; �braz edeceğ� e-devlet Tar�hçel� Yerleş�m
Yer� B�lg�ler� Raporunda yer alan “Tesc�l Tar�h�” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tar�hçel�
Yerleş�m Yer� B�lg�ler� Raporunda yer alan “Tesc�l Tar�h�” kısmında yapılan değ�ş�kl�k, bu �lanın
yayınlandığı tar�h olan 20.09.2021 �t�bar�yle d�kkate alınmayacaktır.),

4. 2020 yılı veya 2021 yılına a�t KPSS Sonuç Belges�n�, (sonuç belges� üzer�nde kontrol kodunun bulunması
zorunludur)

5. Z�raat Mühend�s� adaylar �ç�n B�tk� Koruma Ürünler� Bay�� veya Toptancı İz�n Belges�n� veya bu belgey�
almaya hak kazandığını göster�r belgey� (Belge puanı yazmayan evraklar d�kkate alınmayacak),

6. E-Devlet s�stem�nden (barkotlu) tem�n ed�lecek “Adl� s�c�l kayıt belges�”, (Kurum türü “Resm�”, belgen�n
neden ver�leceğ� “D�ğer” , belgen�n nereye ver�leceğ� “Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler�” olarak
doldurulacaktır.)

7. Fakülte denkl�k belges� (YÖK ya da Yetk�l� Makamlar tarafından Onaylı) 
Eklenecekt�r.

Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar �ç�n yapılmış olan �ş talepler� d�kkate alınmayacak olup, yen�
başvuru yapılması gerekmekted�r.

MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME

Kooperat�f Görevl�s� kadrosundan başvuran adaylar, �kamet ett�kler� �l sınırları �çer�s�nde, elektron�k
ortamda beyan ett�kler� (L�sans mezunu adaylar �ç�n 2020 yılı veya 2021 yılı KPSS (L�sans) sınavının KPSS
P3 puan türünden en az 60 puan alanlar başvuruda bulunab�l�r) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek
olandan başlanarak sıralanacak olup, her �l �ç�n tesp�t ed�len �ht�yacın 5 katı aday mülakata çağrılacaktır.
Sıralamada en sonda aynı puana sah�p b�rden fazla adayın olması hal�nde, bu puana sah�p adayların tümü
mülakata çağrılacaktır.

Z�raat Mühend�s� kategor�s�nden başvuruda bulunan adaylar (B�tk� Koruma Ürünler� Bay�l�k veya Toptancı
�z�n Belges�ne sah�p olanlar) , S�vas/Malatya Bölge B�rl�ğ�ne bağlı �ller�n tümünde �kamet edenler, �l�n bağlı
bulunduğu Bölge B�rl�ğ� kontenjanına başvuruda bulunab�leceklerd�r. Belge puanları doğrultusunda en
yüksek puandan başlamak suret�yle sıralama yapılacak olup, S�vas/Malatya Bölge B�rl�ğ�ne toplamda tesp�t
ed�len �ht�yacın 5 katı aday (her bölge �ç�n ayrı ayrı değerlend�r�lerek hesaplanacak) mülakata çağrılacaktır.
Sıralamada en sonda aynı puana sah�p b�rden fazla adayın olması hal�nde, bu puana sah�p adayların tümü
mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların l�stes� ve �stenecek belgeler �le d�ğer hususlar www.tar�mkred�.org.tr
adres�nden yayınlanarak �lan ed�lecekt�r. İlan, tebl�ğ n�tel�ğ�nde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan
adayların adresler�ne ayrıca yazılı b�ld�r�m yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tar�mkred�.org.tr adres�nden �lan ed�lecek olup gerekl� açıklamalar
�lan metn�nde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50-TL sınav ücret� alınacaktır. Adaylara sınav ücret�n�n
yatırılacağı banka şubes� ve hesap numarası b�lahare b�ld�r�lecekt�r.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre �le çalışacaklarına ve bu süreden önce haklı b�r sebep olmaksızın
�st�faen �şten ayrılmaları hal�nde son brüt ücret�n 5 (beş) katı tutarında ceza� şartı nakden ve defaten
ödeyecekler�ne da�r taahhütname alınacaktır.

İrt�bat Adres�: 
Türk�ye Tarım Kred� Kooperat�fler� Merkez B�rl�ğ� Genel Müdürlüğü : 
Yukarı Bahçel�evler Mah. W�lhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA

Telefon : 0 312 216 40 00 - 0 312 216 43 04 - 07 - 08 - 26 - 37

Kooperat�f Görevl�s� ve Z�raat Mühend�s� Başvuru Formları �ç�n tıklayınız…

https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ankara-ve-kayseri-bolge-birliklerine-bagli-kooperatiflerde-calistirilmak-uzere-yapilan-sinavi-mulakat-kazanan-adaylara-duyuru/
http://www.tarimkredi.org.tr/
http://www.tarimkredi.org.tr/
https://www.tarimkredi.org.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/ziraat-muhendisi-ve-kooperatif-gorevlisi-basvuru-formu/
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