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DEĞERLİ ADAYLAR VE SAYGIDEĞER KAMUOYU; 

Ajansımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccühten dolayı şükranlarımızı sunar; sonuçların tüm adaylar ve Ajansımız için 

hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Kayseri,  Sivas  ve  Yozgat  illerinin  kalkınması  ve  gelişmesine  hizmet  etmek  isteyen,  yetenekli,  dinamik,  analitik 

düşünebilen,  takım  çalışmasına  yatkın,  kendine  güvenen,  iletişime  açık,  pozitif  düşünen,  üretken,  değişen  çalışma 

koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) 

Uzman  Personel  ile  1  (bir)  Destek  Personeli  alımı  için  T.C. Orta  Anadolu (ORAN)  Kalkınma  Ajansı’na  

yapmış olduğunuz başvurularınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ajansımıza elden ve posta ile toplam 47 başvuru yapılmıştır. 

Ajans olarak sınava çağrılacak 12 Uzman Personel adayı ve 4 Destek Personel adayı olmak üzere toplam 16 adayın 

tespitinde özenli, hassas, kanun ve yönetmeliklere uygun, hakkaniyetli, objektif ve seçici olmaya çalışılmış ve bu süreç en 
etkin şekilde yönetilerek Bölgemizin kalkınmasında çalışacak en uygun adaylar tespit edilmiştir. Bu sürecin 19 Aralık 

2017 tarihinde gerçekleşecek olan Yarışma Sınavı ile en iyi şekilde sonuçlanmasını dileriz. 

Ajans personel ilanına yapılmış olan 47 başvuru, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları 

Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda tüm başvurular içerisindeki toplam 

geçerli başvuru sayısı 33 olmuştur. Geçersiz başvuruların tespit edilmesinde ilgili kanun, yönetmelik ve personel alım 

ilanı kapsamında belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurulmuştur. Bu kıstaslar adayların her birisi için kontrol edilerek 

geçersiz başvurular tespit edilmiştir. Bu kıstaslardan bazıları şu şekilde özetlenebilir: 

 Başvuru  yapan  adayın  5449  sayılı  Kalkınma  Ajanslarının  Kuruluşu,  Koordinasyonu  ve  Görevleri  Hakkında 

Kanunda belirtilen “Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma 

ekonomisi  ve  endüstri  ilişkileri,  matematik,  sosyoloji,  mimarlık,  şehir  ve  bölge  plânlama  ile  mühendislik 

dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak” şartını taşımaması; 

 Yabancı dil sınav belgesinin olmaması, puanının talep edilenden düşük olması, geçerlilik süresini doldurmuş 

olması veya KPDS-YDS ve buna denkliği ÖSYM tarafından ilan edilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinde 

belirtilen sınav belgeleri dışında uluslararası geçerliliği olmayan diğer sınav belgeleri ile başvurmuş olmaları; 

 KPSS ile başvuran adaylarda, KPSS sınav sonuç belgesinin 2017 yılında yapılmış o l a n  sınava ait olmaması; 

 KPSS puan türünün ve mezun olunan bölümün personel ilanında belirtilen alan ve puan türünden farklı olması 

veya puanının talep edilenden düşük olması; 

 Tecrübe ile başvuran uzman personel adayları için i l a n d a  b e l i r t i l e n  i l g i l i  a l a n l a r d a  en az 5 yıl 
fiilen çalıştığını belgeleyememesi; 

     Başvuru tarihi itibarıyla istenilen Askerlik şartını sağlayamamış olması; 

     Başvuru esnasında talep edilen belgelerden birinin veya bir kaçının olmaması. 
 

Geçerli olan toplam 33 başvuru içerisinden Ajans Genel Sekreterliği tarafından oluşturulan komisyon tarafınca yapılan 

değerlendirme sonucu Yarışma Sınavı’na 12  Uzman Personel ve 4  Destek Personeli adayı olmak üzere toplam 16  

aday  çağrılmıştır.  Yarışma  sınavına  çağrılan  adayların  seçiminde  kullanılan  kıstaslardan  bazıları  ise  şu  şekilde 

özetlenebilir: 

 Adayın KPSS puanı, 

 Adayın iş tecrübesi süresi, 

 Yabancı dil puanı 

 İkinci lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu olması 

 İlanda belirtilen tercih sebeplerine sahip olması 
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YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRILAN  UZMAN PERSONEL ADAY LİSTESİ 

SIRA 
NO 

BAŞVURU 
NO ADI SOYADI GÜN SAAT 

1 PU 018 Adem AÇIKALIN  

 
 
 

19.12.2017 
Salı 

 
 
 
 

09.00 - 12.00 

2 PU 004 Betül CEYLAN 

3 PU 008 Eylem KALAYCI 

4 PU 012 Mehmet Baturalp ARSLAN 

5 PU 015 Mehmet YÜCEL 

6 EU 001 Memiş SEZEN 

ÖĞLE ARASI  

SIRA 
NO 

BAŞVURU 
NO ADI SOYADI GÜN SAAT 

7 EU 008 Emel EMÜR  
 

 
 

19.12.2017 
Salı 

 

 
 

 
 
13.00 - 16.00 

8 EU 002 Melike AYGÜN ÇAKIROĞLU 

9 EU 005 Ömer Faruk ŞAŞ 

10 PU 013 Şeyda ŞAHİN 

11 PU 007 Şükrü Utku DEMİR 

12 PU 011 Tuğba PURTUL 

YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRILAN  DESTEK PERSONEL ADAY LİSTESİ 

SIRA 
NO 

BAŞVURU 
NO ADI SOYADI GÜN SAAT 

1 ED 006 Abdullah Enes TOKEN  
 

19.12.2017 
Salı 

 

 
 

16.00-18.00 
2 PD 009 İsmail DEMİRAYAK 

3 ED 004 Oktay KILIÇ 

4 PD 008 Soner DUYMAZ 
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SINAV YERİ VE TARİHİ: 
 

Sınav 19.12.2017 Salı günü 09:00–18:00 saatleri  arasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, 

Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulv. No: 79 Kat: 5 Kocasinan/KAYSERİ,   adresinde yapılacaktır. Sınava 

girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir 

kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. 
 

 
SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

 

Sınav “sözlü”  olarak yapılacaktır.  Sınav Kurulu üyeleri  sözlü sınavda;  adayın  KPSS başarı  durumu, adayın  çalıştığı 

alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, 

adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek 

pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak 

her adaya ayrı ayrı not vereceklerdir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri 

adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir. 
 

 
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI: 

 

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan 

üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en 

yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış 

kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 

hak teşkil etmez. 
 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı 

kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek 

adaylar sırasına göre istihdam edilir.  Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı  Resmî Gazete’de  yayınlanan 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 
 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda 

personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

 

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten 

itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav 

sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 
 

Başvuru  sahibi  adaylar,  sınava  çağrılma/çağrılmama,  sınav  kurulunun  değerlendirmeleri  ve  sınav  sonuçları  ile  ilgili 

herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar. 
 

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin 

doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya 

gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  ya  da  Ajans’ta  çalışmak  için  gerekli  nitelikleri  taşımadıkları  sonradan  anlaşılan 

adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış 

olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç 

duyurusunda bulunulur. 
 

 
Adaylara ve Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

 

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği 

http://www.oran.org.tr/

