
 

Mevlana Kalkınma Ajansından: 

DÜZELTME İLANI 

28 Kasım 2022 tarih ve 32027 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı” metninde, 11 Aralık 2022 tarih ve 32040 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1. 1 inci maddenin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş 

sağlık raporunu alabiliyor olmak, 

2. 2 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk 

fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 2’de belirtilen bölümden lisans düzeyinde mezun 

olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak. 

3. 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi çıkarılmıştır. 

4. 3 üncü madde 1 inci ve 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 

19.12.2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 30.12.2022 tarihinde saat 23.59’a kadar 

Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.  

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi 

ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri, ilanda belirtilen 

belgelerin ise en geç son müracaat tarih ve saatine kadar Genel Sekreterliğe teslim edilmesi 

şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5. 4 üncü maddenin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir. 

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına 

davet edilir. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 

sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi 

bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş 

olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit 

edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep 

edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

6. 4 üncü maddenin 4 üncü fıkrası olarak aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

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. 



 

7. “Tablo4: Uzman Personel Başvuru Puanlama Kriterleri” aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Başvuru 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. 

8. 7 nci maddenin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 

arasından, öğrenim dalları itibarıyla belirlenen her boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday 

belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve 

başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, 

yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve 

başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve 

başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için 

belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında 

bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

İlanın değişiklikler işlenmiş tam metnine https://www.mevka.org.tr adresinden 

ulaşılabilecek olup, başvurular 19 Aralık-30 Aralık 2022 tarihleri arasında 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. 
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