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 Bir önceki ilana başvuru yapmıştım. Başvuru belgelerini tekrar göndermem gerekiyor mu? 

Evet. Güncel ilan incelenerek talep edilmiş olan belgeler tekrar düzenlenmeli ve istenilen belgeler son 

başvuru tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmelidir.   

 

 İlanda belirtilen ücretler aylık mıdır? 

İlanda belirtilen ücretler aylık brüt ücret olup gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, işveren 

hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler ücrete dahildir. 

 

 İki pozisyona birden başvuru yapabilir miyim? 

Adayın her iki pozisyon için ilanda belirtilen asgari şartları taşıması durumunda başvuru dosyaları ayrı 

ayrı hazırlanmak kaydı ile iki pozisyon için de başvuru yapılabilir.  

 

 Hangi bölüm mezunları proje asistanı pozisyonu için başvuru yapabilir? 

İlanda yer alan asgari şartları sağlamak kaydı ile üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden 

mezun olanlar proje asistanı pozisyonu için başvuru yapabilirler.  

 

 Projede yarı zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim? 

Mevcut durumda başka bir işte çalışıyor olmak başvuru aşamasında engel teşkil etmemektedir. Ancak 

kazanan adaylar belirli süreli iş sözleşmesi ile proje süresince istihdam edilecek olup tam zamanlı olarak 

projede görevlendirilecektir. 

 

 Asgari şartların tamamını sağlamıyorum. Başvurum değerlendirmeye alınır mı? 

Asgari şartların tamamını sağlamayan adayların başvurusu değerlendirilmeyecektir.  

 

 İlanda istenen belgeler el yazısı ile mi doldurulmalı? 

İlanda istenilen belgeler bilgisayar üzerinden veya okunaklı el yazısı ile düzenlenebilir. 

 

 Çalıştığım kurum kapandı. Çalışma deneyimini nasıl belgeleyebilirim? 

İlanda adaylardan; çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları işleri ve çalışma sürelerini gösteren 

işyerlerinden alınacak imzalı ve kaşeli referans mektubu ya da çalışma belgesi ile çalışma deneyimlerini 

belgelendirmeleri istenmiştir. İlanda istenen kanıtlayıcı belgeler bilgi mahiyetinde olup, bahse konu 

bilgileri içerdiği takdirde farklı türde kanıtlayıcı belgeler de sunulabilir. Belgelerin değerlendirilmesi 

İdarenin takdirindedir. 

 

 

 



 

 
 

 Yurtdışında yapılan çalışmalar çalışma deneyimi olarak sayılır mı? Yapılan bu çalışmayı nasıl 

belgeleyebilirim?  

İlanda her pozisyon için hangi alanlarda çalışma deneyimi istendiği belirtilmiştir. Bu alanlarda çalışmış 

olmak kaydı ile yurtdışında yapılan çalışmalar da çalışma deneyimi olarak sayılacaktır. Çalışma 

deneyimi; adayların çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları işleri ve çalışma sürelerini gösteren 

işyerlerinden alınacak imzalı ve kaşeli referans mektubu ya da çalışma belgesi ile belgelendirilmelidir.  

 

 Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi süresince yer alınan projeler proje deneyimi olarak sayılır 

mı?  

Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi süresince yer alınan projeler proje deneyimi olarak sayılabilir. 

Ancak söz konusu deneyim üniversitelerden alınacak proje kapsamında yürütülen belli başlı işler ile 

çalışma sürelerini belirtir nitelikte İmzalı Kaşeli Referans Mektubu ile kanıtlanmalıdır. 


