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İlgi : (a) 20.02.2006     tarih   ve   2006 / 10178    sayılı    Bakanlar    Kurulu    Kararı     ile    2006    Mali    Yılında 

              “Yetiştirilmek    Amacıyla    Yurt   Dışına  Gönderilecek   Devlet  Memurları  Hakkındaki  Kontenjanların   

              Kurumlara Tevziine Dair Ekli Karar”. 

        (b) 14.07.1965 tarih  ve  657 sayılı  Devlet Memurları   Kanunu’na   dayanılarak  çıkarılan 21.01.1974 tarih ve   

              7 / 7756 sayılı    Bakanlar   Kurulu   Kararında   değişiklik   öngören  ve  14.06.2005  tarih ve 25845  sayılı                                                                  

              Resmi  gazete’de  yayımlanan  “Yetiştirilmek    Amacıyla  Yurt  Dışına   Gönderilecek  Devlet  Memurları    

              Hakkında Yönetmelik ”. 

        (c) Tarım  ve  Köyişleri   Bakanlığı   Memurlarının   Yetiştirilmek   Amacıyla Yurt Dışında Görevlendirilmesi  

 Hakkında 30.10.2005 tarih ve 25981  sayılı  Resmi  Gazete’de   yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik.  

                  

 Bilindiği üzere, 2006 Mali Yılı içinde “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları 

Hakkındaki Kontenjanların Kurumlara Tevziine Dair Ekli Karar” ile Bakanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar ilgi 

(a)’da  belirlenmiştir. 

 Söz konusu kontenjanların listesi ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat, resmi yazı ve belgeler 

ilgi (a), (b) ve (c)’de belirtilmiş olup, Bakanlığımız Web Sitesinde (www.tarim.gov.tr)  yayınlanmıştır. 

 Bakanlığımıza tahsis edilen bu kontenjanların değerlendirilerek ilgi (a), (b) ve (c)’de belirtilen mevzuat, 

resmi yazı ve belgelerin dikkatlice incelenmesi ve Kurumunuz, Araştırma Enstitüsü, Tahaffuzhane ve Gümrük 

Veteriner Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb. bağlı kuruluşlarınızın tüm personeline  2006 yılı Nisan ayı içerisinde 

ivedi şekilde duyurulması gerekmektedir. 

Tahsis edilen kontenjanlara uygun bulunan personelinizin kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek 

dallarında yüksek öğrenimini bitirmiş ve bu mesleklerde üç yıl çalışmış olmak, daha önce aynı düzeyde eğitim 

veya öğrenim görmemiş olmak, son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak, son üç yıl içinde kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak, yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, 

kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. 

Yurt dışına gönderileceklerin eğitim dillerinin İngilizce olması halinde TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) sınavından en az 190 veya IELTS (International English Language Testing System) 

sınavından en az 5.5 veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 

düzeyinde puan aldıklarını gösterir geçerlilik süresi dolmamış belgeye, Fransızca ve Almanca için ise; ilgili 

ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır.  

Aday bildirimi yapılırken yabancı dil belgelerinin tam ve eksiksiz olarak gönderilmesi, müracaat eden 

personel dilekçesinde eğitim ve öğretimin konusu (sınıfı) belirtmelidir. Müracaat etmek isteyenlerin;                        

nüfus cüzdanı örneği, kurum sicil numarası, askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge (Eksik evrakla müracaat 

edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.) ile birlikte 31.05.2006 tarihine kadar Bakanlığımız Dış İlişkiler ve 

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim. 
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