
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI 
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ - 2 GEÇİCİ İŞÇİ 

İLANI
İlan Bilgileri

GEÇİCİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Enstitü 
Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere Aşçı pozisyonunda 1, 
Bilgisayar operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 2 
Geçici İşçi alımı yapılacaktır.
Açık iş ilanları 13-17.03.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu 
üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan 
adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden 
yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 
4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda 
çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi 
Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Enstitünün 
internet sitesinden de (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/
tokatarastirma) ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların 
adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek 
evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi https://
arastirma.tarimorman.gov.tr/tokatarastirma internet sitesi üzerinden 
ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan 
adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her 
aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

GENEL ŞARTLAR 

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve 
Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya 
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış 
olmak,

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc


3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin 
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 
olmamak,
4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile 
diğer genel ve Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen özel 
şartlara haiz olmak,
6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya 
malullük aylığı almıyor olmak,
7.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/
birimlerinde ikamet ediyor olmak,
8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların 
başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında 
idarece sonlandırılabilecektir,
10. Noter huzurunda Kura çekimi net tarihi, ilgili enstitü 
müdürlüğünün https://arastirma.tarimorman.gov.tr/
tokatarastirma internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav 
tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler enstitü 
müdürlüğünün https://arastirma.tarimorman.gov.tr/
tokatarastirma internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
12- Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak 
aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş 
sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 1 ay olarak 
uygulanacaktır.
TOKAT ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ - 1 GEÇİCİ İŞÇİ (AŞÇI) İLANI 
KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü
Adresi: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT
Telefon No: 0 356 252 12 50-51
Faks No: 0 356 252 12 53

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=4127e7e2-a127-430b-81fc-7f4bd9825afc


E Posta: [email]tokat.arastirma@tarimorman.gov.tr[/email]
Web Adresi: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tokatarastirma

MESLEK BİLGİLERİ

Meslek Adı: Aşçı
Açık İş Sayısı: 1 (BİR)
Deneyim Süresi (yıl): 3

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

En az öğrenim seviyesi: İlkokul
En çok öğrenim seviyesi: Lisans

TALEP BİLGİLERİ

Kura Tarihi: 24.03.2023
Kura Saati: 13:30
Kura Adresi: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Periyodu: Belirli Süreli/Geçici
Çalışma Şekli: Tam Süreli
Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün
Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00
Çalışma Adresi: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT

BAŞVURU BİLGİLERİ

Karşılanma Düzeyi: İl
Tercih Edilen İl/İlçe: Tokat ve İlçeleri

 ÖZEL ŞARTLAR 

1-      Türk vatandaşı olmak,
2-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-      Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olmamak,



4-      İlanın yayınlandığı tarihte; Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, 
yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
5-      Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri 
ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
6-      Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan 
tabloda meslek kollarında uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara 
haiz olmak,
7-      Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, 
sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
8-      Özel Kanun veya diğer mevzuatlarında yer alan şartları taşımak,
9-      Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği 
durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge 
de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir,
10-   Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir,
11-   Tokat ili veya ilçelerinde ikamet ediyor olmak,
12-   Aşağıda belirtilen mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en 
az bir tanesine sahip olmak,

      - Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki 
Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik 
belgelerinden herhangi biri veya,
      - Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,
      - Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,
      - Önlisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, 
Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin 
herhangi birinden mezun olmak ve belgelemek,
13-   Mesleki tecrübesini SGK Hizmet Dökümü ve çalışma belgesi ile belgelemek,
14-   Laboratuvar ve arazi gibi alanlarda çalışmaya engel (alerji, astım, bronşit, koah) 
durumunun bulunmaması,
15-   Arazide ve gerekli durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmasına engeli 
bulunmaması,
16-   “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından 
“sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından 
sağlık raporu almış olmak(Kazanan adaylardan istenecektir.),
17-   Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin 
idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda 
deneme süresi 1 ay olarak uygulanacaktır. 
İlan Bilgileri

Unvan (AŞÇI)
Kontenjan

TOKAT Kontenjan (1)

Değerleme Aşamaları



1.Kura
2.Sınav
Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = Kura * ( % 50,00 ) + Sınav * ( % 50,00 )
TOKAT ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ - 1 GEÇİCİ İŞÇİ (BİLGİSAYAR DONANIM / TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) 
İLANI 
KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Unvanı: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü
Adresi: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT
Telefon No: 0 356 252 12 50-51
Faks No: 0 356 252 12 53
E Posta: [email]tokat.arastirma@tarimorman.gov.tr[/email]
Web Adresi: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tokatarastirma

MESLEK BİLGİLERİ

Meslek Adı: Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
Açık İş Sayısı: 1 (BİR)
Deneyim Süresi (yıl): 3

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

En az öğrenim seviyesi: Lise
En çok öğrenim seviyesi: Lisans

TALEP BİLGİLERİ

Kura Tarihi: 24.03.2023
Kura Saati: 13:30
Kura Adresi: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Periyodu: Belirli Süreli/Geçici
Çalışma Şekli: Tam Süreli
Çalışma Süresi: 5 ay 29 gün
Çalışma Saatleri: 08:00 – 17:00
Çalışma Adresi: Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı 219/1 Taşlıçiftlik/TOKAT



BAŞVURU BİLGİLERİ

Karşılanma Düzeyi: İl
Tercih Edilen İl/İlçe: Tokat ve İlçeleri

 ÖZEL ŞARTLAR 

1-      Türk vatandaşı olmak,
2-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-      Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 
mahkûm olmamak,
4-      İlanın yayınlandığı tarihte; Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, 
yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
5-      Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri 
ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
6-      Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan 
tabloda meslek kollarında uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara 
haiz olmak,
7-      Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, 
sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
8-      Özel Kanun veya diğer mevzuatlarında yer alan şartları taşımak,
9-      Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği 
durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge 
de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir,
10-   Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir,
11-   Tokat ili veya ilçelerinde ikamet ediyor olmak,
12-   Program Hazırlama ve kurulum yapabilme ve bilgisayar tamir bakımı, güvenlik 
kamera sistemleri kurulumu ve bakımı konularında en az 3 yıllık deneyim sahibi 
olmak.
13-   Mesleki tecrübesini SGK Hizmet Dökümü ve çalışma belgesi ile belgelemek,
14-   Laboratuvar ve arazi gibi alanlarda çalışmaya engel (alerji, astım, bronşit, koah) 
durumunun bulunmaması(Kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir)
15-   Arazide ve gerekli durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmasına engeli 
bulunmaması,
16-   Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin 
idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda 
deneme süresi 1 ay olarak uygulanacaktır.
17-   En az B sınıfı araç kullanma ehliyetinin olması(Çalışma sahasına ulaşımda 
motorlu araç kullanılmaktadır.) 
İlan Bilgileri



Unvan (BİLGİSAYAR TEKNİKERİ)
Kontenjan

TOKAT Kontenjan (1)

Değerleme Aşamaları

1.Kura
2.Sınav
Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = Kura * ( % 50,00 ) + Sınav * ( % 50,00 )


