
 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından: 

DÜZELTME İLANI 

14.11.2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Personel Alım İlanımızın ilgili bölümlerinde, 11.12.2022 tarihli ve 32040 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik gereğince aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

- “1.İşe Alınmada Aranacak Genel Şartlar” başlığının (d) bendinde yer alan “görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı, “az tehlikeli işyerlerinde 

(bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak” olarak 

düzeltilmiştir. 

- “3.Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri” başlığının (c) bendinde yer alan 

“Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu tevsik edici belgeye sahip 

olmak” tercih nedenleri arasından çıkarılmıştır. 

- Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri Tablo 3, aşağıdaki şekilde 

düzeltilmiştir: 

Tablo 3 

Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri 

Uzman Personel İçin Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 

KPSS Puanı 55 

YDS Puanı 35 

Yüksek Lisans 2 

Doktora 4 

İkinci Yabancı Dil Bilgisi* 4 

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

sınav puanları dikkate alınır. 

**Bir tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam 

puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez. 

- “6.Başvuruların Değerlendirilmesi” başlığında yer alan “Sınav başvurularına ilişkin 

olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün 

içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. 

Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.” ifadesi 

“Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü 

içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir 

komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme 

sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek 

isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki 

diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.” şeklinde değiştirilmiştir.  

- Sınav son başvuru tarihi 23.12.2022 olarak, sözlü sınava katılacakların ilan tarihi 

26.12.2022 olarak değiştirilmiştir. 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 
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