
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GÖREV TANIMI 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Ziraat Sigorta A.Ş.’ye aşağıda yer alan illerde görevlendirilmek üzere Servis Görevlisi 
unvanında alım yapılacaktır. 

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ İHTİYAÇ TABLOSU 

İL SAYI İL SAYI 

Genel Müdürlük(İstanbul) 20 Eskişehir 1 

Denizli 1 Kayseri 1 

Edirne  1 Konya 1 

Elazığ 1 Samsun 1 

Diyarbakır 1 Zonguldak 1 

GENEL TOPLAM 29 

 
 
 
 
Sigortacılık mesleğinin teknik ve operasyonel süreçlerine dahil edilerek şirket hedefleri 
doğrultusunda sorumlu olduğu T.C. Ziraat Bankası Şubeleri ile ilişkileri koordine etmek, şube 
ve müşteri ziyaretlerinde bulunmak, satış faaliyetlerini izlemek, yönlendirmeler yaparak  
gelişim  ve etkinliğin artırılmasını sağlamak. 
 
 
 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 

 Kamu haklarından mahrum bulunmayan, 

 Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş 
olan, 

 Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış veya muaf olan, 

 İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olan ve yurdun her yerinde devamlı görev 
yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyen,      

 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olan,  

 T.C Ziraat Bankası A.Ş’nin daha önceki işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında 
elenmemiş olan,     

 Resmi dairelere, özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü 
bulunmayan veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olan, 

 Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitim veren aşağıdaki bölümleri ile bunlara denkliği 
yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerin birinden mezun 
olan, 

adaylar başvuruda bulunabilirler. 

 

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması durumunda 
başvurunuz sistem tarafından engellenecektir. 

Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği 
anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı 
beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur. 



 

NASIL BAŞVURABİLİRİM? 

SEÇME ve YERLEŞTİRME SÜRECİ 

 

 

 

Adaylar 13.06.2011 Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar (www.ziraatbank.com.tr) 
adresinden iş başvurusunda bulunabilecektir. Şahsen ya da posta ile yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir.  

 

Başvuru sisteminde gerekli alanları doldurduktan sonra “Başvuru Kayıt” ekranından; 

 Ziraat Sigorta A.Ş. Servis Görevlisi 

pozisyonunun seçilmesi gerekmektedir.  

 
Ayrıca adaylar, sınava  girmek istedikleri iki “sınav merkezini” seçeceklerdir. 

 

Yazılı sınav tarihi ve sınav merkezleri daha sonra (www.ziraatbank.com.tr)adresinde ilan 
edilecektir. 

 
   
 
 
Sınav    

Sınav, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinde bilgisayar ortamında test metodu ile yapılacaktır. 

Adaylar sınav sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir 

 

ZİRAAT SİGORTA A.Ş SERVİS GÖREVLİSİ 
 MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU 

AKTÜERYA                                           GIDA MÜHENDİSLİĞİ 

AKTÜERYA BİLİMLERİ  HAYVANSAL ÜRETİM 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ HAYVANSAL ÜRÜNLER 

EKONOMETRİ                                         SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ                              SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ  

HALKLA İLİŞKİLER SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM                 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK SÜT TEKNOLOJİSİ 

HUKUK   TARIM EKONOMİSİ 

İKTİSAT                 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 

İSTATİSTİK                 TARIM MAKİNALARI 

İŞLETME                           TARIMSAL MEKANİZASYON 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ                               TARIM TEKNOLOJİSİ 

KAMU YÖNETİMİ                                      TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 

MALİYE TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 

REKLAMCILIK TARLA BİTKİLERİ 

SİGORTACILIK   TOPRAK 

BAHÇE BİTKİLERİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

BİTKİ KORUMA ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 

BİTKİSEL ÜRETİM ZOOTEKNİK/ZOOTEKNİ 

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ  

http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/


 

Sınava Katılım 

Başvurusu kabul edilen adayların tümü sınava çağrılacaktır.  

Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki 
farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir.  

 

Banka adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir 

  
Tüm adayların yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)  ile 
“diploma” veya “geçici mezuniyet belgesi”ni getirmeleri gerekmektedir. 
 
 
Yukarıda belirtilen belgeler yanında olmayan ve henüz mezun olmamış adaylar yazılı 
sınava alınmayacaktır.  
 
Sınav Konuları 
 

 Sayısal / Sözel Yetenek 

 Güncel Ekonomi ve Finans      

 Tarımsal Ekonomi   (Ziraat Fakültesi bölümleri ile Gıda Mühendisliğinden mezun 
adaylar için) 
 

 
 
Sınavda Başarı Tespiti 

 
Sınavda başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan almaları 
gerekmektedir. 
 
Ancak, ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda başarılı aday bulunmaması halinde ham 
sınav puanları mutlak başarı yüzdesi yöntemine göre hesaplanarak 70 ve daha fazla puanı 
olan adaylar başarılı sayılacaktır. 
 
Sınavda başarılı bulunan adayların arasından, ilan edilen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda 
aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar)  mülakata davet edilecek olup, mülakat 
tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirecekleri belgeler Şirketimiz internet sitesinde 
(www.ziraatsigorta.com.tr) ilan yoluyla duyurulacaktır.  
 
 
 
Tüm adaylarımıza başarılar dileriz. 
 
Başvuru sistemine giriş için tıklayınız … 
 

http://www.ziraatsigorta.com.tr/
https://ik.ziraatbank.com.tr/

