
REKABET KURUMU - YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA 
GÖNDERİLECEK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI 

BELİRLEYEN DUYURU
İlan Bilgileri

Tahsis edilen kontenjanlar için; 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun değişik 78., 79., ve 80 inci maddesine istinaden 
hazırlanan 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına 
Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik 
(Yönetmelik), Lisansüstü Eğitim, Ders Görevlendirmeleri ve 
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Görevlendirme ile ilgili Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönerge’nin (Yönerge) ile 09.11.2022 tarihli ve 
53260 sayılı Rekabet Kurumu Başkanlığının Genelgesi 
(2022-1) doğrultusunda iş ve işlemler yapılacaktır.

A-YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL 
ŞARTLAR
1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında 
yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl 
çalışmış olmak. 
2-Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
3-Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 
almamış olmak. 
4-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 yaşını 
tamamlamamış olmak. 
6- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi Yurtdışına eğitim için gönderileceklerin 
İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip 
olmaları şarttır. Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi 
düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 
2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri 
uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 



Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas 
alınmaktadır. 
8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği 
genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler 
hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 
 
B- MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER  
a)  Lisansüstü eğitim alınması düşünülen eğitim kurumu, lisansüstü 
program adı, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, eğitim kurumu ve/
veya lisansüstü eğitim programının sıralaması, lisansüstü eğitim 
programının/konusunun çalışılmakta olan birimin ve Kurumun görev 
alanı ve rekabet hukuku ve/veya iktisadı ile ilgisi, lisansüstü eğitim 
kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersler, tez yazımı, lisansüstü 
eğitim ile ilgili ücretler, lisansüstü eğitim kapsamında depozito/ön 
ödeme gerekip gerekmediği, gerekliyse son ödeme tarihi ve miktarı 
gibi konularda bilgi ve belgeler,

b) Lisansüstü programa kabul belgesi,

c) Yabancı dil seviyesini gösteren ve 30.04.2023 tarihinden önceki 
iki yıl içinde alınmış, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen 
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip 
olunduğunu gösteren belge (e-Devlet üzerinden otomatik olarak 
gelmeyen sınav sonuçları için belge yüklenmelidir. Son başvuru 
tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu 
bulunmalıdır),

ç) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak ilgili üniversite, 
lisansüstü program ile ilgili tanınırlık/denklik yazısı (yazıda ilgili 
üniversite ve/veya lisansüstü programın uluslararası katalogda yer 
almasına ve tanınmasına ilişkin ifade olması yeterlidir.),

d) Yönerge’nin ikinci ekinde yer alan ve Yönetim Hizmetleri Dairesi 
ile koordinasyon halinde doldurulacak yurt dışında görevlendirilecek 
Personel Bilgi Formu,



e) Kurumda göreve başlama tarihi, rekabet uzmanı olarak atandığı 
tarih, dönemi ve başarı sıralaması, 30.04.2023 tarihi itibarıyla 
hizmet süresi (Kurumdaki ve kamudaki toplam hizmet süresi ayrı 
ayrı belirtilecektir) ve mevcut unvanı,

f) Lisans ve -varsa lisansüstü- diploma örnekleri (Bu bilgi e-Devlet 
üzerinden otomatik gelmektedir. Yurt dışında mezun olan adaylar 
ise belgelerini e-Devlet üzerinden yükleyecektir),

g) Son üç yıllık sicil dönemi ile ilgili bilgiler ve varsa aldığı ödül ve 
cezalar,

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmadığına dair belge,

h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği 
genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler 
hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet 
Memurları Hakkında Yönetmelik veya Yönerge hükümlerine göre 
geri çağrılıp çağrılmadığına dair beyan,

ı) Birim amirlerinin olumlu görüşleri.

i) “İşbu dilekçe ve sunduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu 
beyan ederim.” ifadesini içeren dilekçe.

 C-MÜRACAAT, SEÇİM ŞEKLİ VE GENEL HÜKÜMLER
1- Adaylar, (A) Bölümündeki genel şartlar ile (B) bölümünde 
istenilen belgeler ile beraber e-Devlet üzerinde 30.04.2023 tarihine 
kadar e devlet üzerinden Rekabet Kurumu Kariyer Kapısı kamu işe 
alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 
elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.
2- Başvuru yapacak personel; ekli listede konuları ve süreleri 
verilen eğitim kontenjanlarından bir (1) konu için başvuru 
yapabilecektir.
3- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili başvuruların 
"Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden 
tamamlanmasının ardından, ilgili personelin yetiştirilmek amacı ile 



yurtdışına yüksek lisans eğitimine gönderilmesine ilişkin “yarışma 
sınavı”, “seçme”, “gerekli onayların alınması” süreçleri ve diğer 
süreçler başlatılacaktır.
4- İlgili süreçler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.
5- Duyuruda geçen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan 
anlaşılan adaylara ilişkin işlemler sonuçları ile beraber iptal 
edilecektir.
Yurt Dışı Lisansüstü Başvurusu 
Tahsis edilen kontenjanlar için; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 78., 
79., ve 80 inci maddesine istinaden hazırlanan 01.02.1974 tarih ve 14786 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet 
Memurları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Lisansüstü Eğitim, Ders 
Görevlendirmeleri ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Görevlendirme ile ilgili Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin (Yönerge) ile 09.11.2022 tarihli ve 53260 sayılı 
Rekabet Kurumu Başkanlığının Genelgesi (2022-1) doğrultusunda iş ve işlemler 
yapılacaktır.

A-YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş 
ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak. 
2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 yaşını tamamlamamış 
olmak. 
6- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi Yurtdışına eğitim için gönderileceklerin İngilizce, 
Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim 
Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana 
sahip olmaları şarttır. Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir 
başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması 
gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas 
alınmaktadır. 
8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler 
çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre geri çağrılmamış olmak. 
İlan Bilgileri

Unvan (YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL)
Kontenjan

YURTDIŞI EĞİTİM Kontenjan (2)



Değerleme Aşamaları

1.Mülakat
Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = Mülakat * ( % 100,00 )


