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AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre Operasyonel Programı ve Çevre ve 

İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

prosedürlerine ilişkin faaliyetlerde çalıştırmak üzere uzman istihdam edecektir. 

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde 

bulunmaktadır. 

2. UZMANLARDA ARANAN GENEL ÖZELLİKLER 

Kıdemli Uzman 

• Asgari 10 yıllık mesleki deneyim, 

• Asgari lisans düzeyinde diploma, 

• Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi. 

Uzman 

• Asgari 2 yıllık mesleki deneyim, 

• Asgari lisans düzeyinde diploma, 

• Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi. 

 

Yönetici Asistanı  

 

 Üniversitelerin en az iki yıllık bölümlerinden mezun olmak,  

 En az 3 yıl ofis tecrübesi,  

 Ekip çalışmasına uyumluluk,  

 Yeterli düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisi,  

 MS Office uygulamalarını yeterli düzeyde kullanma ve raporlama becerisi,  

 Esnek çalışma saatlerine uygun olmak ve seyahat engeli bulunmamak.  

3. İSTİHDAM KOŞULLARI 

Çalışma yeri, Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. Km No:278 Çankaya/Ankara adresli, T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı’dır. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek 

uzmanların esnek çalışma saatlerine uyum göstermeleri beklenmektedir. 

Süreli iş sözleşmesi altında AB ve Türk mevzuatına uygun olarak 2 aylık deneme periyodu ve süre uzatımına da 

imkân verecek şekilde ilk etapta 31/12/2017 tarihine kadar sözleşme imzalanacak olup, performans bazlı 

değerlendirme esas alınarak sözleşme süresi uzatılabilecektir. 
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4. BAŞVURU YÖNTEMİ 

Başvurular, adaylarca; duyuru ekindeki CV formatı kullanılarak, İngilizce dilinde, isteklinin başvurma iradesini 

ve başvuruda bulunulacak pozisyona ilişkin referans kodunu içeren bir elektronik postanın Başkanlığın e-posta 

adresine (ab@csb.gov.tr) gönderilmesi ile yapılacak olup, adayların birden fazla pozisyon için başvuruda 

bulunma hakkı saklıdır. 

5. SON BAŞVURU TARİHİ 

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi 27 Ocak 2017’dir. 

Uzmanlarda aranan genel niteliklere ilave olarak, her bir pozisyon için uzmanlardan aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. 

6. DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Ön değerlendirme sürecini takiben, ilk etapta ihtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun bulunan adaylar Şubat 2017 

içerisinde mülakata çağırılacaklardır. Bakanlığımız ve AB temsilcilerinin katılımı ile İngilizce dilinde 

gerçekleştirilecek mülakat ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan adayların aynı ay içerisinde 

sözleşme imzalayarak işe başlaması hedeflenmektedir. Aynı yıl içerisinde ihtiyaç duyuldukça, bu ilana 

başvuran adaylar arasından uygun bulunanlar mülakata çağırılarak değerlendirilecektir.   

 

7. ÖZEL ŞARTLAR  (POZİSYON REFERANS LİSTESİ) 

 

7.1. Programlama Uzmanı (Referans Kodu: PU)  

 

 AB ve/veya diğer uluslararası kurumlarca finanse edilen projelere yönelik program hazırlanması veya 

tadiline ilişkin deneyim,  

 AB İletişim ve Görünürlük El Kitabı şartlarına göre eğitim, toplantı vb. organizasyon ve planlamasını 

içeren teknik yardım sözleşme deneyimi,  

 Sözleşme yönetimine ilişkin deneyim,  

 Tercihen, şartname, teknik yardım stratejisi ve çok yıllı harcama planı gibi dokümanların hazırlanmasına 

ilişkin deneyim şartları aranmaktadır.  

 

7.2. Tasarım Mühendisi (Referans Kodu: PPU-01)  

 

 Üniversitelerin mühendislik veya eşdeğer bölümlerinden mezun olmak,  

 Su, atıksu ve/veya evsel atık yönetimi gibi çevre altyapı projeleri alanında deneyim,  

 Su, atıksu ve/veya evsel atık yönetimi gibi çevre altyapı projelerinin tasarımına ilişkin deneyim,  

 Tercihen, IPA başvuru formu hazırlanmasına ilişkin deneyim,  

 Tercihen, FIDIC (Sarı/Kırmızı Kitap ) ve PRAG hükümlerinin uygulanmasına ilişkin deneyim,  

 Tercihen, PRAG prosedürlerine ilişkin yeterli bilgi düzeyi şartları aranmaktadır.  
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7.3. Ekonomist (Referans Kodu: PPU-02)  

 

 Üniversitelerin ekonomi, finans, mühendislik veya eşdeğer bölümlerinden mezun olmak,  

 Özellikle su, atıksu ve/veya katı atık yönetimi gibi çevre altyapı projelerinin fayda-maliyet analizi 

alanında deneyim,  

 Avrupa Birliği Fayda Maliyet Analizi Kılavuzuna ilişkin yeterli bilgi düzeyi,  

 Tercihen, IPA başvuru formu hazırlanmasına ilişkin deneyim şartları aranmaktadır.  

 

7.4. İhale Uzmanı (Referans Kodu: PRU) 

 

 Hizmet alımı ve/veya yapım işi ve/veya mal alımı sözleşmelerine ilişkin ihale evraklarının 

hazırlanmasına (tercihen su, atıksu ve/veya katı atık projeleri) ilişkin deneyim,  

 Hizmet alımı ve/veya yapım işi ve/veya mal alımı sözleşmelerinin değerlendirilmesine (tercihen su, 

atıksu ve/veya katı atık projeleri) ilişkin deneyim,  

 Tercihen, FIDIC (Sarı/Kırmızı Kitap) sözleşme kurallarına göre ihale dokümanı hazırlanması ve 

değerlendirilmesine ilişkin deneyim,  

 Tercihen, AB tarafından finanse edilen projelere ilişkin deneyim,  

 Tercihen, su, atıksu ve katı atık projelerine ilişkin tasarım deneyimi,  

 Tercihen, PRAG prosedürlerine ilişkin yeterli bilgi düzeyi şartları aranmaktadır.  

 

7.5. Teknik Uygulama Uzmanı (Referans Kodu: TIU) 

 

 Üniversitelerin inşaat, makine, elektrik ve/veya çevre mühendisliği veya eşdeğer bölümlerinden mezun 

olmak,  

 Su, atıksu ve katı atık altyapı projelerine ilişkin deneyim,  

 FIDIC (Sarı/Kırmızı Kitap) sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin deneyim,  

 Tercihen, AB tarafından finanse edilen projelere ilişkin deneyim,  

 Tercihen, su, atıksu ve katı atık projelerine ilişkin tasarım deneyimi,  

 Su, atık su ve/veya katı atık projelerinde saha (şantiye) deneyimi,  

 Tercihen, PRAG prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak şartları aranmaktadır.  

 

 

 



4 

 

7.6. Finans Uzmanı (Referans Kodu: FMU) 

 

 Üniversitelerin ekonomi, maliye, finans, yönetim, işletme, iktisat, kamu yönetimi, siyasal bilimler, 

mühendislik veya eşdeğer bölümlerinden mezun olmak,  

 Eski versiyonlarını da kapsayacak şekilde, FIDIC (Sarı/Kırmızı Kitap) ve PRAG hükümlerinin finansal 

yönetime ilişkin kurallarının uygulanmasına ilişkin deneyim,  

 Finans alanına ve AB kaynaklı fonlara ilişkin temel Türk mevzuatına ilişkin yeterli bilgi düzeyi,  

 Yukarıda bahsedilen maddeler çerçevesinde inşaat, servis ve tedarik sözleşmelerinin hakedişlerinin 

uygunluğunun teyit süreçlerine ilişkin deneyim,  

 Tercihen, AB mevzuatının usulsüzlükle ilgili hükümlerine ilişkin yeterli bilgi düzeyi,  

 Tercihen, finansal raporlar ve ödeme tahmin raporları hazırlama ve yorumlamaya ilişkin deneyim şartları 

aranmaktadır.  

 

7.7. Kalite Kontrol Uzmanı (Referans Kodu: QACU-01) 

 

 Teknik yardım, inşaat ve mal alımı ihale dokümanlarının hazırlanması ve kontrolüne ilişkin deneyim 

(tercihen su, atıksu ve/veya katı atık projelerinde),  

 İhale alanında asgari 2 yıllık iş deneyimi,  

 AB mevzuatı (IPA fonlarının yönetimi ve PRAG) ve ulusal mevzuat konusunda yeterli bilgi düzeyi,  

 Çok iyi düzeyde raporlama becerisi  

 Tercihen, kalite kontrol deneyimi şartları aranmaktadır.  

 Tercihen, risk yönetimi alanında deneyim şartları aranmaktadır.  

 

7.8. Bilişim Uzmanı (Referans Kodu: QACU-02)  

 

 Bilgisayar Mühendisliği veya eşdeğer alanda bir bölümden mezun olmak  

 Yönetim Bilgi Sistemleri geliştirilmesine ilişkin asgari 2 yıllık deneyim,  

 SQL Server vb. Microsoft platformlarında yazılım ve veri tabanı geliştirmeye ilişkin asgari 3 yıllık 

deneyim,  

 Çok iyi düzeyde raporlama becerisi şartları aranmaktadır.  

 

7.9. İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Referans Kodu: MEU)  

 

 Üniversitelerin mühendislik veya eşdeğer bölümlerinden mezun olmak,  

 Su, atık su ve/veya katı atık projelerinde saha (şantiye) deneyimi,  

 FIDIC (Sarı/Kırmızı Kitap) uygulama şartlarına ilişkin deneyim sahibi olmak,  

 Avrupa Birliği Programları kapsamında yapılan projelerde izleme ve değerlendirme alanında deneyim 

sahibi olmak,  

 Çok iyi düzeyde raporlama becerisi,  

 Tercihen, PRAG prosedürlerine ilişkin yeterli bilgi düzeyi, 



   

  

EK : CV ÖRNEĞİ 

 

CURRICULUM VITAE 

1. Family name:  

2. First names:    

3. Date of birth: 

4. Phone: 

5. Address: 

6. E-Mail:  

7. Nationality:  

8. Civil status:  

9. Education:  

Institution 

[ Date from - Date to ] 

Degree(s) or Diploma(s) obtained: 

  

  

10. Language skills:  Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic) 

Language Reading Speaking Writing 

    

    

    

11. Membership of professional bodies: 

12. Other skills:  (e.g. Computer literacy, etc.) 

13. Present position:  

14.  Years within the firm:  

15.  Key qualifications:  

16. Seminars and Courses 

Institution 

(Date from-Date to) 
Degree(s) or Diploma(s) obtained: 

  

  

  

 

 

 

17. Specific experience in the region: 

Country Date from - Date to 

  

  



Curriculum vitae 

 Page  2 

 

 

 


