
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINA İLİŞKİN İLANLARA AİT 

DÜZELTME İLANI 

29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Sözleşmeli Personel Alımı İlanı, Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanı ve 31 

Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Alımlarına İlişkin İlanlarda Düzeltme İlanı’nın Sözleşmeli Personel (Orman Muhafaza 

Memuru) Alımı İlanı ile ilgili ilanda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI ile ilgili olarak; 

- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümüne aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 

“3- Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans 

programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; 

- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,”  

- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan avukat 

pozisyonuna başvuranlar ile ilgili olarak istenilen, 

“-Baro kayıt belgesine sahip olmak,” şartı kaldırılmıştır.  

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI İLANI ile ilgili olarak; 

- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan  

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet 

tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.” ifadesi  

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylara EK-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 

adet tercih hakkı verilecektir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip 

etmediklerini de belirteceklerdir. Yerleştirmeler bu doğrultuda yapılacaktır.” olarak düzeltilmiştir. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIMI İLANI ile 

ilgili olarak; 

- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan  

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet 

tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.” ifadesi  

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylara EK-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 

adet tercih hakkı verilecektir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip 

etmediklerini de belirteceklerdir. Yerleştirmeler bu doğrultuda yapılacaktır.” olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 7753/1-1 


