
 

Mevlana Kalkınma Ajansından: 
DÜZELTME İLANI 

5 Ekim 2020 tarih ve 31265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mevlana Kalkınma 
Ajansı Personel Alım İlan Metninde”, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1. “Tablo1: Sınav Başvuru Takvimi”, “Başvuru Adresi” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
2. 2 nci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den 70 puan veya dil 

yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir 
sınavdan asgari 70 puan düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

3. 2 nci maddenin son fıkrasında yer alan “Tablo 2 : İç Denetçi Değerlendirme Kriterleri” 
ilandan çıkarılmıştır. 

4. 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

5. 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde 

veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru 
tarihi itibarıyla sahip olmak, 

6. 5 inci maddenin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 6 Kasım 2020 

tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana 
Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

7. 6 ncı maddenin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda 

belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo 5’de yer alan değerlendirme kriterleri 
doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. 

8.6 ncı maddenin sonuna aşağıdaki tablo eklenmiştir: 
Tablo 5: Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri 

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama 
Kriterleri 

Puanlamadaki Ağırlığı(%) 

KPSS Puanı (KPSS Puanı İle Başvuran Adaylar İçin) 
40 Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin 

Belgelenmek Kaydıyla) * 

YDS Puanı 40 

Yüksek Lisans 4 

Doktora 8 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi** 4 

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika*** 4 

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen 
KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir) 



 

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır 

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya 
sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu 
alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

9. 8 inci maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
a) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri 

arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen 
iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. 

10. 12 nci maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 

görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 
sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç 
denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü 
ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam 
edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk 
Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir. 

İlanın değişiklikler işlenmiş tam metnine https://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/ 
Dsy63p6ns1019202043923PM.pdf adresinden ulaşılabilecek olup başvurular 26 Ekim-6 Kasım 
2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr üzerinden yapılacaktır. 
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