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YÖNETMELİK

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığından:
KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �ş mevzuatı hükümler�ne göre bel�rs�z sürel� h�zmet akd�ne bağlı

olarak �st�hdam ed�lecek olan Ajans personel�n�n n�tel�k, �st�hdam, çalışma usul ve esaslarını bel�rlemek ve bunların
hak ve yükümlülükler�n� tesp�t etmekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı

Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 187 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (g) bend� ve 200 üncü maddes� �le 27/6/1989
tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n Ek 28 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ajans: Kalkınma Ajansını,
b) Bakanlık: Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığını,
c) Destek Personel�: Ajansın; sekreterl�k, halkla �l�şk�ler, arş�v, �dar� ve mal� �şler �le personelle �lg�l� �ş ve

�şlemler g�b� �şler�n� yürüten personel�n�,
ç) Hukuk Müşav�r�: Ajansın �ş ve �şlemler�n�n mevzuata uygun olarak yapılmasına destek sağlamak, hukuk�

konular hakkında görüş b�ld�rmek ve Ajansın taraf olduğu davalarda ve �cra tak�pler�nde Ajansı tems�l etmek üzere
�st�hdam ed�len personel�,

d) İç Denetç�: Ajansın faal�yetler�n�, hesaplarını, �şlemler�n� ve performansını �ç denet�me tab� tutmak üzere
�st�hdam ed�len personel�,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Personel: Ajanslarda h�zmet akd�yle çalışan personel�,
g) Uzman Personel: Ajansın özel, meslek� ve tekn�k b�lg� gerekt�ren �şler�n� yapmakla görevl� personel�n�,
ğ) Yarışma Sınavı: Ajansta �st�hdam ed�lecek �ç denetç�, uzman personel ve destek personel�n�n seç�m�ne

�l�şk�n sınavı,
h) YDS: Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
ı) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�) Yönet�c�: Genel Sekreter �ç�n Yönet�m Kurulunu; �ç denetç�, çalışma b�r�m� başkanları, yatırım destek of�s�

koord�natörler� ve hukuk müşav�r� �ç�n Genel Sekreter ve Yönet�m Kurulunu; uzman personel ve destek personel� �ç�n
�se çalışma b�r�m� başkanları ve yatırım destek of�s� koord�natörler� �le Genel Sekreter ve Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın İnsan Kaynakları Pol�t�kası ve Uygulaması
Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının amacı ve tesp�t�
MADDE 4 – (1) İnsan kaynakları pol�t�kasının amacı, Ajansın görevler�n� etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne

get�reb�lmes� �ç�n alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde �ht�yaç duyulan n�tel�klere sah�p personel�n
�st�hdamını ve bu personel�n n�tel�kler�n�n gel�şt�r�lmes�n� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamaktır.

(2) İnsan kaynakları rej�m� ve pol�t�kası, Genel Sekreter�n görüşü alınmak suret�yle, Yönet�m Kurulu
tarafından bel�rlen�r.

(3) İnsan kaynakları pol�t�kasının �zlenmes�, uygulanması ve gel�şt�r�lmes�nden Genel Sekreter sorumludur.
Genel Sekreter uygulanmakta olan �nsan kaynakları pol�t�kasına �l�şk�n olarak her yıl Aralık ayının sonunda b�r rapor
hazırlayarak Yönet�m Kuruluna sunar. Bu raporda, �nsan kaynakları pol�t�kasının uygulanmasına da�r b�lg�ler,
uygulamada yaşanılan sıkıntılar �le sorunların çözümüne ve �nsan kaynakları pol�t�kasının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k
öner�ler yer alır.

Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının �lkeler�
MADDE 5 – (1) Ajansın �nsan kaynakları pol�t�kasının temel �lkeler� şunlardır:
a) İş�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klere sah�p k�ş�ler�n seç�m�n�, �şe alınmasını ve görevlend�r�lmes�n� gerçekleşt�rmek ve

personel� �ş�n gereğ�ne göre eğ�tmek ve yet�şt�rmek.
b) Personel�n yaratıcılığını, g�r�ş�mc�l�ğ�n�, başarı ve çabasını madd� ve manev� olarak desteklemek, buna

�l�şk�n s�stemler gel�şt�rmek, personel�n Ajansın amaçları doğrultusunda etk�n ve ver�ml� çalışmasını sağlayacak,
Ajansın h�zmet kal�tes�n� yükseltecek ve yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne uygun rahat ve güvenl� b�r �ş ortamı ve çalışma şartları
sağlamak.

c) Personel�, etk�nl�k ve ver�ml�l�k �lkeler�ne bağlı olarak, mal�yet ve tasarruf b�l�nc� �ç�nde çalıştırmak,
kend�ler�n� �lg�lend�ren konularda zamanında b�lg�lend�rmek.

ç) Personel�n Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma b�l�nc�n�n oluşturulması ve
güçlend�r�lmes� �ç�n Ajans çalışanları arasında �şb�rl�ğ� ve dayanışmayı gel�şt�r�c� ve mot�vasyonu sağlayıcı tedb�rler



almak, Ajansta çalışmayı özend�r�c� hale get�rmek.
d) Personel�n k�ş�l�ğ�ne saygılı olmak, personele, meslek� ve k�ş�sel yönden yet�şme ve gel�şme bakımından

eş�t ve uygun �mkânlar sağlamak.
e) İst�hdam ed�lecek personel�n seç�m�nde, Ajansın çalışma esas ve usuller�ne �l�şk�n �lkeler ve görev�n

gerekt�rd�ğ� uzmanlık b�lg�s�ne öncel�k vermek, personel�n b�lg� ve yetenekler�ne uygun görevlerde çalışmasını
sağlamak.

f) İnsan kaynakları pol�t�kasının oluşturulması sürec�ne personel�n katılımını sağlamak, personel�n düşünce,
görüş ve öner�ler�n� Ajans yönet�m�ne kolaylıkla aktarab�lmes�n� sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve
�mkânlarını gel�şt�rmek ve d�ğer tedb�rler� almak.

Ajansın �nsan kaynakları �ht�yacının planlanması
MADDE 6 – (1) İnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefler� doğrultusunda, gelecek yıllarda �ht�yaç

duyulacak �nsan kaynağını bel�rlemek amacıyla yapılır.
(2) Personel alımına ve pol�t�kasına esas olmak üzere, Yönet�m Kurulu tarafından her yıl, Genel Sekreter�n

görüşü alınmak suret�yle, gelecek yılların �nsan gücü �ht�yacı hakkında n�tel�k ve sayı bakımından s�steml� tahm�nler
yapılır ve bu �ht�yacın Ajans �ç�nden ve/veya dışından hang� kaynaklardan nasıl sağlanacağı b�r plana bağlanır.

(3) İnsan kaynağı �ht�yaç planının hazırlanmasında aşağıdak� hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Ajansın mevcut yapısının, ortaya çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yen� �ht�yaçları karşılayıp

karşılayamayacağı.
b) Ajansın faal�yet alanının zaman �çer�s�ndek� değ�ş�mlere göre alması muhtemel yen� şekl� ve bu çerçevede

�ş hacm�nde beklenen gel�şmeler.
c) Tekn�k, ekonom�k ve sosyal gel�şmeler�n, Ajansın personel �ht�yacında gelecek yıllarda meydana get�rmes�

muhtemel değ�ş�kl�kler.
ç) Gelecek yıllarda emekl�l�k, �st�fa g�b� çeş�tl� nedenlerle Ajansta boşalması muhtemel poz�syonlar.
d) Ajans �ç�nde �ht�yaç duyulan eğ�t�m ve yet�şt�rme faal�yetler�.
e) Çalışma b�r�mler�n�n �ht�yaç ve özell�kler�.
f) Personel �st�hdamını etk�leyen teknoloj�k yen�l�kler ve �nsan kaynağındak� n�tel�ksel gel�şmeler.
g) Bütçe �mkânları.
(4) İnsan kaynakları �ht�yacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerekt�ğ�nde Bakanlıkla ve �ht�sas

kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ�ne g�d�leb�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel�n N�tel�ğ� ve İst�hdam Usuller�
İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Genel sekreter ve ajansta �st�hdam ed�lecek tüm personelde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar b�le Devlet�n şahs�yet�ne karşı �şlenen suçlarla, z�mmet, �ht�las, �rt�kâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, �nancı kötüye kullanma, dolanlı �flas g�b� yüz kızartıcı veya şeref ve hays�yet� kırıcı
suçtan veya �st�mal ve �st�hlak kaçakçılığı har�ç kaçakçılık, resmî �hale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenl�k soruşturması ve/veya arş�v araştırması yapılmış olmak,
d) Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Askerl�kle �lg�s� bulunmamak, askerl�k çağına gelm�şse muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut

ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş olmak,
şartları aranır.
Genel sekreter �ç�n aranan özel şartlar ve genel sekreter�n �st�hdamı
MADDE 8 – (1) Genel sekreter olarak �st�hdam ed�lecekler�n aşağıda bel�rt�len n�tel�klere sah�p olmaları

şarttır:
a) En az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren yükseköğret�m kurumlarının veya bunlara denkl�ğ� YÖK tarafından

kabul ed�len yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olmak.
b) Ajansın faal�yet alanına g�ren konularda yeterl� b�lg� ve deney�me sah�p olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenl�k kurumlarına tab� olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar �le özel sektörde

veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.
ç) Görevlend�rme tar�h�nden öncek� 5 yıl �ç�nde İng�l�zce d�l�nden YDS’den (C) düzey�nde veya d�l yeterl�ğ�

bakımından bunlara denkl�ğ� kabul ed�len ve uluslararası geçerl�l�ğ� bulunan başka b�r sınavdan asgar� (C) düzey�ne
karşılık gelen puanın eşdeğer�n� sağlayan belgeye görevlend�rme tar�h� �t�barıyla sah�p olmak.

(2) Genel Sekreter, Yönet�m Kurulu tarafından tekl�f ed�len ve/veya Bakanlıkça bel�rlenen adaylar arasından
Bakanlık tarafından görevlend�r�l�r ve gerekl� görüldüğünde Bakanlık tarafından resen görevden alınır.

Çalışma b�r�m� başkanları, yatırım destek of�s� koord�natörler� ve hukuk müşav�rler� �ç�n aranan özel
şartlar

MADDE 9 – (1) Ajans uzmanları arasından, Genel Sekreter�n tekl�f� ve Yönet�m Kurulunun kararı �le çalışma
b�r�m� başkanı, yatırım destek of�s� koord�natörü ve hukuk müşav�r� görevlend�r�l�r.

(2) Çalışma b�r�m� başkanı veya yatırım destek of�s� koord�natörü olarak görevlend�r�lecekler�n, Ajanslarda en
az 3 yıl f��l� olarak çalışmış olması şartı aranır.

Uzman personel, hukuk müşav�r� ve �ç denetç� �ç�n aranan özel şartlar



MADDE 10 – (1) Ajanslarda �st�hdam ed�lecek uzman personel�n öncel�kle, 18/3/2002 tar�hl� ve 2002/3975
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevler�ne İlk Defa Atanacaklar İç�n Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına g�rmeler� ve bu
sınavdan, Genel Sekreter�n görüşü alınmak suret�yle Yönet�m Kurulunun her b�r öğren�m dalı �t�barıyla, son başvuru
tar�h� �t�barıyla geçerl�l�ğ� bulunan ve 80 puandan az olmamak üzere bel�rleyeceğ� b�r KPSS taban puanı almış
olmaları şarttır. Bu KPSS taban puanı, yarışma sınavına g�recek yeterl� aday bulunamaması ve Ajans �ht�yaçlarının
zorunlu kılması hal�nde, 70 puanın altına düşmemek kaydıyla Yönet�m Kurulu Kararı �le �nd�r�leb�l�r.

(2) Uzman personel ve �ç denetç� �ç�n yarışma sınavı, en az dört yıllık l�sans eğ�t�m� veren yükseköğret�m
kurumlarının veya bunlara denkl�ğ� YÖK tarafından kabul ed�len yurt �ç�ndek� veya yurt dışındak� yükseköğret�m
kurumlarının Ajans tarafından bel�rlenen ve sınav �lanında bel�rt�len bölümler�nden mezun olmuş, sınav başvuru
tar�h�nden öncek� 5 yıl �ç�nde İng�l�zce d�l�nden YDS’den (C) düzey�nde veya d�l yeterl�ğ� bakımından bunlara
denkl�ğ� kabul ed�len ve uluslararası geçerl�l�ğ� bulunan başka b�r sınavdan asgar� (C) düzey�ne karşılık gelen puanın
eşdeğer�n� sağlayan belgeye başvuru tar�h� �t�barıyla sah�p adaylar arasında gerçekleşt�r�l�r.

(3) Hukuk müşav�r� olarak görevlend�r�lmek üzere �st�hdam ed�lecek uzman personel adaylarında yukarıda
bel�rt�len özel şartlara �lave olarak yükseköğret�m kurumlarının dört yıllık hukuk fakülteler�nden veya buna denk
olduğu YÖK tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olmak şartı aranır. Bu
poz�syon �ç�n sınav �lanında terc�h neden� olarak avukatlık stajını tamamlamış bulunmak hususu bel�rleneb�l�r.

(4) İç denetç�de kamuda veya özel sektörde denet�m elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu �ç
denet�m sert�f�kası veya uluslararası eş değerl�ğ� bulunan �ç denet�m sert�f�kalarından b�r�ne sah�p olma şartları aranır.
YDS taban puanı, �ç denetç� �ç�n Ajans �ht�yaçlarının zorunlu kılması hal�nde, 60 puanın altına düşmemek kaydıyla,
Yönet�m Kurulu Kararı �le �nd�r�leb�l�r.

(5) Ajansta �st�hdam ed�lecek uzman personel bakımından, kamu kes�m� veya özel kes�mde aşağıdak�
konularda en az on yıl f��len başarılı olarak çalışmış ve başvuru tar�h� �t�barıyla 50 yaşını doldurmamış olan k�ş�ler,
KPSS’ye g�rme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır:

a) Planlama, programlama,
b) Proje üret�m�, tasarımı ve yönet�m�,
c) Stratej� gel�şt�rme, stratej� yönet�m�,
ç) İzleme ve değerlend�rme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şeh�rc�l�k ve çevre,
f) Araştırma-gel�şt�rme,
g) B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�,
ğ) F�nansman,
h) İnsan kaynakları yönet�m�,
ı) Uluslararası t�caret.
(6) Uzman personel ve �ç denetç� �ç�n Ajansın faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda b�lg� ve deney�m sah�b�

olma, sınav �lanının asgar� l�sans mezun�yet� şartının bel�rlend�ğ� kısmında sayılan öğren�m dalları veya bunlarla �lg�l�
alanlarda yüksek l�sans veya doktora dereces�ne sah�p olma, İng�l�zce dışında �k�nc� yabancı d�l belges�ne sah�p
olmaya �l�şk�n terc�h sebepler� bel�rleneb�l�r. Adayların, söz konusu terc�h sebepler�nden b�r�ne sah�p olduğunu sınav
başvurusunda belgelend�rmes� gerek�r.

(7) Bu maddeye göre KPSS’ye g�rme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel
sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde y�rm�s�n� aşamaz. Yüzde y�rm�l�k sınırlamanın hesabında
Ajanslarda bu Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes� kapsamında �st�hdam ed�lenler d�kkate alınmaz.

Destek personel� �ç�n aranan özel şartlar
MADDE 11 – (1) Kalkınma ajanslarında �dar� ve mal� �şler, halkla �l�şk�ler, arş�v ve sekreterl�k g�b� h�zmetler�

yer�ne get�rmek amacıyla destek personel� �st�hdam ed�l�r.
(2) Destek personel� olarak �st�hdam ed�lecek personelde asgar� orta öğren�m görmüş olmak �le sınav �lanında

bel�rt�len ve son başvuru tar�h� �t�barıyla geçerl�l�ğ� bulunan KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları
aranır.

(3) Destek personel�n�n görevlend�r�leceğ� poz�syonun �ht�yaçlarına uygun bölümlerden yüksekokul veya
bunlara denkl�ğ� YÖK tarafından kabul ed�len yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından mezun olma ve
görevlend�r�leceğ� poz�syonla �lg�l� deney�m ve/veya bell� sert�f�kalara sah�p olma terc�h sebepler� olarak bel�rleneb�l�r.

Sürekl� �şç� �st�hdamına �l�şk�n hususlar
MADDE 12 – (1) Ajansta uzman ve destek personel�n�n görev tanımı dışında kalan �şler�n yürütülmes� �ç�n 2

sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 8 �nc� maddes� çerçeves�nde sürekl� �şç�
�st�hdam ed�l�r.

(2) Sürekl� �şç�ler�n Ajans tarafından �st�hdam ed�lmes�ne �l�şk�n süreç, 29/6/2009 tar�hl� ve 2009/15188 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşç� Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmel�k çerçeves�nde yürütülür.

Yarışma sınavı
MADDE 13 – (1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve

Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 200 üncü maddes�ne göre Ajanslarda �st�hdam
ed�lecek �ç denetç�, uzman personel ve destek personel�, Ajans tarafından sözlü sınav şekl�nde yapılacak yarışma
sınavı �le bel�rlen�r.



(2) Yarışma sınavı, poz�syon ve �ht�yaç durumuna göre Ajans tarafından uygun görülecek zamanlarda ve
öğren�m dallarında yapılır.

Sınav �lanı
MADDE 14 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, alım yapılacak poz�syonların unvan ve sayıları �le

öğren�m dalları, son başvuru tar�h� �le başvuru yer�, başvuruda �stenecek belgeler, yarışma sınavının �çer�ğ�, yer� ve
zamanı �le gerekl� görülen d�ğer hususlar, Genel Sekreter�n tekl�f� ve Yönet�m Kurulunun kararıyla bel�rlenerek, �lk
başvuru tar�h�nden en az 20 gün önce Ajansın ve Devlet Personel Başkanlığının �nternet s�tes� �le Resmî Gazete’de
�lan ed�l�r.

Başvuru
MADDE 15 – (1) Sınav başvuruları ve başvuruda talep ed�len b�lg� ve belgeler Bakanlığın koord�nasyonunda

oluşturulan çevr�m�ç� uygulamalar aracılığıyla alınab�l�r.
(2) Sınav başvurularının sınav �lanında bel�rt�len son müracaat tar�h ve saat�ne kadar çevr�m�ç� olarak

yapılması veya �landa bel�rt�len belgeler�n Genel Sekreterl�ğe en geç, sınav �lanında bel�rt�len son müracaat tar�h ve
saat�ne kadar tesl�m ed�lmes� şarttır. Postadak� gec�kmeler d�kkate alınmaz. Sınav başvurularına �l�şk�n olarak yapılan
�t�razlar, Yönet�m Kurulu başkanı tarafından �t�raz tar�h�nden �t�baren beş gün �ç�nde bel�rlenecek üç k�ş�l�k b�r
kom�syon tarafından en geç b�r hafta �çer�s�nde sonuçlandırılır. Bu süre, �ncelemen�n zorunlu kılması hal�nde en fazla
on beş güne kadar uzatılab�l�r.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 16 – (1) Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı �le başvuranlar �ç�n KPSS puanına göre; KPSS’ye

g�rme şartı aranmaksızın �ş tecrübes� �le başvuranlar �ç�n Yönetmel�k ek�nde yer alan değerlend�rme kr�terler�
doğrultusunda Genel Sekreterl�kçe değerlend�r�ld�kten sonra adayların puan sıralaması KPSS ve varsa �ş tecrübes�yle
yapılan başvurular �t�barıyla ayrı ayrı yapılır. Puan sıralaması l�stes�nden, alım yapılacak öğren�m dallarının her b�r�
�ç�n bel�rlenen poz�syon sayısının beş katı aday çağrılacak şek�lde, yarışma sınavına katılab�lecekler bel�rlen�r ve
Ajansın �lan panosunda ve �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r. Değerlend�rme sonucu puanı son sıradak� aday �le eş�t olan
adaylar da yarışma sınavına davet ed�l�r. Ancak, bu hükme göre sınava katılab�leceğ� tesp�t ed�lm�ş olup �s�mler� �lan
olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tesp�t ed�lenler �le gerçeğe aykırı b�lg� verd�ğ� veya
herhang� b�r şek�lde gerçeğ� sakladığı bel�rlenen k�ş�ler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava g�rm�ş olanların
sınavları geçers�z sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu g�b� durumları tesp�t ed�lenlerle sözleşme yapılmış olsa
dah� sözleşmeler� feshed�l�r. Bu k�ş�ler h�çb�r hak talep edemezler ve haklarında Cumhur�yet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavının yapılışı
MADDE 17 – (1) Sınav �lanında bel�rt�len şartları taşıyan ve gerekl� belgeler� zamanında Genel Sekreterl�ğe

tesl�m etm�ş olan k�ş�ler yarışma sınavına alınırlar.
(2) Yarışma sınavı, Genel Sekreter�n başkanlığında, Yönet�m Kurulunca öğret�m üyeler� arasından

bel�rlenecek �k� k�ş� ve Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığınca görevlend�r�len �k� k�ş� olmak üzere toplam beş k�ş�l�k sınav
kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tar�he kadar Genel Sekreter�n görevlend�r�lmem�ş olması
hal�nde, sınav kuruluna, Yönet�m Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceğ� Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�s�
başkanlık eder.

(3) Sınav kurulu üyeler�, adayın çalıştığı alandak� uzmanlık düzey�, meslek� tecrübe ve b�lg� b�r�k�m�, yabancı
d�l b�lg�s� ve b�l�nen yabancı d�l� kullanab�lme düzey�, adayın kavrayış, �fade ve tems�l kab�l�yet�, muhakeme gücü,
görevlend�r�lecek poz�syona yatkınlık, davranış ve tepk�ler�n�n mesleğe uygunluğu g�b� n�tel�klere sah�p olup
olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not ver�r. Sınav Kurulu bu hususları tesp�t etmek üzere uygun
gördüğü b�lg� ve belgeler� adaylardan �ster.

Değerlend�rme
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu üyeler�n�n verd�kler� notların ar�tmet�k ortalaması sınav sonucunu göster�r.

Sınav başarı notu yüz puan üzer�nden yetm�şt�r. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı �lan ed�len boş poz�syon
sayısından fazla �se, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş poz�syon sayısı kadar aday
yarışma sınavını kazanmış kabul ed�l�r. Yarışma sınavında yetm�ş�n üzer�nde puan almış olmak bu sıralamaya
g�remeyen adaylar �ç�n kazanılmış hak teşk�l etmez.

(2) Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tab� tutmak suret�yle başarılı adaylar arasından, boş poz�syon
sayısının yarısı kadar yedek aday bel�rleyeb�l�r. Yedek l�ste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması
veya göreve başladıktan sonra söz konusu poz�syonun altı ay �ç�nde herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde, yedek
adaylar sırasına göre �st�hdam ed�l�r. Bunlar hakkında bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� aynen uygulanır.

(3) Bell� b�r öğren�m dalının �lan ed�len sayısı kadar adayın başarılı olamaması neden�yle boş kalan
poz�syonlar, sınav kurulunun uygun görüşü �le başka b�r öğren�m dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların
sınavdak� başarı sırasına göre görevlend�r�lmes� suret�yle doldurulab�l�r. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı
puanını düşük bulduğu takd�rde sınav duyurusunda �lan ed�lenden daha az sayıda personel alma hakkına sah�pt�r.

Sonuçların duyurulması
MADDE 19 – (1) Genel Sekreterl�kçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kend�s�ne �nt�kal

ett�r�ld�ğ� tar�hten sonra yasal yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�n� tak�ben Ajansın �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r ve
ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı �le b�rl�kte, kazanan adaylara yazılı olarak b�ld�r�l�r.

Görevlend�rme
MADDE 20 – (1) Sınavı kazananların, Ajanstak� poz�syonlarda görevlend�r�lmes� �şlemler�n�n yapılab�lmes�

�ç�n, �lg�l�ler�n göreve başlama çağrısının kend�ler�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� günü müteak�p 15 gün �çer�s�nde Genel
Sekreterl�ğe müracaat etmeler� gerek�r.



(2) Yapılan tebl�gata rağmen, Ajans tarafından kabul ed�leb�l�r ve belgeyle �spatı mümkün b�r makul sebep
olmaksızın 15 gün �çer�s�nde müracaat etmeyenler �le tebl�gat adresler�nde bulunmamaları neden�yle kend�ler�ne
tebl�gat yapılamadığı �ç�n bu süre �ç�nde müracaat edemem�ş olanların görevlend�r�lmes� yapılmaz. Belgeyle �spatı
mümkün b�r makul sebep neden�yle göreve başlamama hal� �k� ayı aşamaz.

(3) G�r�ş sınavında h�le yaptığı, sahte belge �braz ett�ğ� veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta
çalışmak �ç�n gerekl� n�tel�kler� taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlend�rme onayları derhal �ptal
olunarak ve sözleşmeler� feshed�lerek, kend�ler� hakkında gerekl� yasal �şlemler yapılır.

Personel�n �st�hdamı ve deneme süres�
MADDE 21 – (1) Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar �le �k� ayı deneme süres� olmak üzere, Genel

Sekreter�n öner�s� üzer�ne Yönet�m Kurulu kararı �le bel�rs�z sürel� �ş akd� yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına
Yönet�m Kurulu başkanı ya da Yönet�m Kurulunun vereceğ� yetk�ye �st�naden Ajans Genel Sekreter� tarafından
�mzalanır.

(2) Deneme süres� �ç�nde personelden, deneme süres�n� geç�rm�ş personelden beklenen görevler� yer�ne
get�rmes� �sten�r. Bu süren�n sona erme tar�h�nden 10 gün önce �lg�l� yönet�c�, personel hakkında görüş ve
değerlend�rmeler�n� �çeren b�r rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreter�n
görüşü �le beraber Yönet�m Kuruluna sunulur.

(3) Deneme süres� sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personel�n sözleşmes�, Yönet�m Kurulunun
kararı �le b�ld�r�m süres�ne gerek olmaksızın ve tazm�natsız feshed�l�r. K�ş�n�n çalıştığı günlere �l�şk�n ücret ve d�ğer
hakları saklıdır.

Kurumlar arası geç�c� görevlend�rme
MADDE 22 – (1) Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 25 �nc� maddes�ne göre genel

sekreter, �ç denetç� veya uzman personel geç�c� olarak görevlend�r�leb�l�r. Bu şek�lde görevlend�r�lecek personel sayısı
toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Eğ�t�m programı
MADDE 23 – (1) Ajans personel�, görevler�n�n gerekt�rd�ğ� n�tel�k ve �ht�yaca uygun olarak, usul ve esasları

Genel Sekreterl�kçe tekl�f ed�lecek ve Yönet�m Kurulunca karara bağlanacak b�r program dâh�l�nde yılda en az 10 gün
süreyle h�zmet �ç� eğ�t�me tab� tutulur.

(2) Eğ�t�m programında �lg�l� kurum ve kuruluşlardan azam� ölçüde faydalanılır.
Çalışma süreler�
MADDE 24 – (1) Ajans personel�n�n çalışma saatler�, günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saatt�r.

Ancak personel, kend�s�ne ver�len görevler�, çalışma saatler�ne bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en �y� şek�lde
sonuçlandırmak zorundadır.

Vekâlet
MADDE 25 – (1) Genel Sekreter veya b�r�m yönet�c�ler�n�n, �z�n, hastalık veya geç�c� görev g�b� nedenlerle

görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler, bu k�ş�ler�n uygun göreceğ� b�r personel el�yle yürütülür.
Ancak bu durumda b�r�m yönet�c�ler� �ç�n Genel Sekretere, Genel Sekreter ve üç aydan uzun sürel� bütün vekâlet
haller� �ç�n �se Yönet�m Kurulu Başkanına durum derhal b�ld�r�l�r.

(2) Ajans personel�, çalıştığı sürece başka b�r göreve vekâlet etmes� durumunda vekâlet ett�ğ� poz�syon �ç�n
bel�rlenen ücret �le kend� poz�syonunun ücret� arasındak� farkı almaya hak kazanır.

(3) Ajans personel�nden;
a) Vekâlet ett�ğ� poz�syona görevlend�r�lmek �ç�n gerekl� şartları taşımayanlar,
b) B�r aydan kısa sürel�; meh�l müddet�, kanunî �z�n, geç�c� görev, d�s�pl�n cezası, tutuklanma, gözaltına

alınma, h�zmet �ç� eğ�t�m, kurs veya sem�ner nedenler�yle �şler�nden geç�c� olarak ayrılma neden�yle geç�c� olarak
boşalan görevlere vekâlet edenler �le

c) Vekâletler� esnasında kanunî �z�n, d�s�pl�n cezası, tutuklanma, gözaltına alınma, h�zmet �ç� eğ�t�m, kurs veya
sem�ner ve benzer� nedenlerle vekâlet görev�ne ara verenler hakkında ara verd�kler� günler �ç�n bu madden�n �k�nc�
fıkrasındak� hüküm uygulanmaz.

Ajansın dava ve �cra tak�pler�nde tems�l�
MADDE 26 – (1) Ajans, hukuk müşav�r� �st�hdam edememes� durumunda, davalarda ve �cra tak�pler�nde

Ajansın tems�l� bakımından Ajans dışından sözleşmeyle avukatlık h�zmet� alma yoluna g�deb�l�r.
Görev yer� değ�şt�rme
MADDE 27 – (1) Personel�n görev yer�, b�r�m� veya varsa �dar� görev� Ajans �ç�nde tesp�t ed�lecek benzer

�şler� yürütmek �ç�n, muvafakat� aranmaksızın, Ajansta göreve başladığı �st�hdam şekl� değ�şt�r�lmeden;
a) Çalışma b�r�m başkanları, yatırım destek of�s� koord�natörler� ve hukuk müşav�r� �ç�n Yönet�m Kurulu veya

Yönet�m Kurulunun verd�ğ� yetk�ye dayanılarak Genel Sekreter tarafından,
b) Çalışma b�r�m başkanları, yatırım destek of�s� koord�natörler� ve hukuk müşav�r� dışındak� personel �ç�n

Genel Sekreter tarafından değ�şt�r�leb�l�r.
(2) Herhang� b�r nedenle �dar� görev� sona eren çalışma b�r�m başkanı, yatırım destek of�s� koord�natörü ve

hukuk müşav�r�ne, görevlend�r�ld�ğ� poz�syonun mal� ve sosyal hakları ver�l�r.
Görev mahall� değ�ş�kl�ğ�nde göreve başlama süres�
MADDE 28 – (1) Personele, görev yer�n�n başka b�r �l olarak değ�şt�r�lmes� hal�nde, bu hususun kend�s�ne

tebl�ğ tar�h�nden �t�baren on günlük meh�l müddet� ver�l�r. Bu süre zarfında personel�n ücret�ne dokunulmaz. Aynı �l



sınırı �ç�ndek� görev yer� değ�ş�kl�kler�nde �se personel, esk� görev�nden �l�ş�ğ�n�n kes�ld�ğ� tar�h� tak�p eden �ş günü
yen� görev�ne başlamak zorundadır.

(2) İz�nl� olarak veya geç�c� b�r görevle başka yerde bulunurken, görev yer� değ�şt�r�len personel �ç�n göreve
başlama süres�, �zn�n veya geç�c� görev�n b�tt�ğ� tar�hten �t�baren başlar.

Sözleşmen�n sona ermes�
MADDE 29 – (1) Ajanstak� görev�nden ayrılmak �steyen personel �ş sözleşmes�n�n fesh� taleb�n�, 4857 sayılı

İş Kanununda yer alan �hbar süreler�ne uymak suret�yle Ajansın �nsan kaynakları b�r�m�ne yazılı olarak b�ld�rmek
zorundadır. İş akd�n�n fesh� talepler�n�, usulüne uygun olarak b�ld�rmeyen personelden, �hbar tazm�natı �le Ajansın bu
nedenle uğradığı zarar ve z�yanlar tahs�l olunur. İşç�n�n haklı nedenle derhal fes�h hakkına sah�p olduğu hallerde fes�h
taleb�nde bulunanlar, dev�r ve tesl�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmek ve yönet�c�ler�ne derhal haber vermek koşuluyla
hemen ayrılab�l�rler.

(2) Personel�n, Ajanstan �z�n almaksızın veya haklı b�r sebebe dayanmaksızın ardı ardına �k� �ş günü veya b�r
ay �ç�nde �k� defa herhang� b�r tat�l gününden sonrak� �lk �ş günü yahut b�r ayda üç �ş günü �ş�ne devam etmemes� ve
bu Yönetmel�kte göreve başlama süres� olarak bel�rt�len süreler �çer�s�nde göreve başlamaması hal�nde Ajans, haklı
nedenle derhal fes�h hakkını kullanab�l�r.

(3) Görev �ç�n bel�rlenen şart ve n�tel�klerden herhang� b�r�n� taşımadığı anlaşılan veya bunlardan herhang�
b�r�n� kaybeden personel�n sözleşmes� Ajans tarafından feshed�l�r.

(4) Ayrıca �ş akd�, yukarıda bel�rt�lenler dışında emekl�l�k, deneme süres� �ç�nde başarısız bulunmak, �ş akd�
feshed�lmek ve ölüm haller�nde de sona erer.

Yönetmel�kte bel�rt�lmeyen hususlar
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�kte düzenlenmeyen konularda 4857 sayılı İş Kanunu ve d�ğer �lg�l� �ş

mevzuatı hükümler� uygulanır.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar �le uygulamaya

�l�şk�n aksaklıkları g�dermeye ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve uygulama b�rl�ğ�n�
sağlayacak gerekl� düzenlemeler� yapmaya, bu hususta gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye Bakanlık yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 32 – (1) 25/7/2006 tar�hl� ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�

tar�hte Ajanslarda görev yapmakta olan çalışma b�r�m� başkanları ve yatırım destek of�s� koord�natörler� hakkında
uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sanay� ve Teknoloj� Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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