EK-1
KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Adresi: Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No:9 37150 Merkez KASTAMONU
Telefonu:0 366 212 58 52
Faks no: 0 366 212 58 55
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: 1 (bir) İç Denetçi, 5 (beş) Uzman Personel
Açık İş Sayısı: 6
Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi
Deneyim Süresi: 2 (iki ) ay
Başvuru Tarihleri: 18.11.2020 - 29.11.2020 Saat: 23:59
Başvuru Adresi: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav
Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
İrtibat Kişisi: Latif BABURŞAH
Unvanı: İnsan Kaynakları
Telefonu: 0 366 212 58 52
E-posta: lbabursah@kuzka.gov.tr
GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sk. No:9 37150 Merkez KASTAMONU
Tarih: Sınav tarihleri sonradan ilan edilecektir.
Saat:
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi: Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği
herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi Kastamonu’da istihdam edilecektir.
Çalışma Süresi: 45 saat
Çalışma Saatleri: 08:00 – 18:00
MÜRACAAT KOŞULLARI (GENEL ŞARTLAR)
1. GENEL ŞARTLAR
✓ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
✓ Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
✓ Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
✓ Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
✓ Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
✓ Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
✓ Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
2. İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)
2.1
Asgari Nitelikler:
✓ En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
✓ Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya
uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
✓ Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden (D)
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Uzman Personel ve
İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)
*
YDS Puanı
Yüksek Lisans
Doktora
İkinci Yabancı Dil Bilgisi**
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika ***

Puanlamadaki
Ağırlığı (%)
40
40
4
8
4
4

Tablo1:Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri
*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl
için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)
** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.
*** Başvurulan pozisyon için Madde 3.2’de tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek
gerekmektedir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını
değiştirmez.
3. UZMAN (5 KİŞİ)
3.1.
Asgari Nitelikler:
✓ Tablo 2’de belirtilen öğrenim dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara
denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
✓ Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden
(C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan
asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye sahip olmak (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin
resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.),
✓ Uzman kadrosuna başvuru yapacak adaylar KPSS veya İş Deneyimi olmak üzere iki farklı başvuru türünden birini tercih etmek
suretiyle mezun oldukları öğrenim dalı için belirlenen kontenjana başvuruda bulunabilirler;
KPSS ile başvuru yapacak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru
tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-2'de belirtilen ilgili puan
türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
İş deneyimi ile başvuru yapacak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen
başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,
a) Planlama, programlama,
b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
ç) İzleme ve değerlendirme,
d) Tanıtım, danışmanlık,
e) Şehircilik ve çevre,
f) Araştırma-geliştirme,
g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,
ğ) Finansman,
h) İnsan kaynakları yönetimi,
ı) Uluslararası ticaret.

Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenilen Asgari Şartlar

Gruplar

Mezun olunan Öğrenim
Dalı

Kamu Personeli
Seçme Sınavı
(KPSS)**
Puan
Türü

1

2
3

4

İstatistik
İşletme
İktisat
Uluslararası Ticaret ve
Finansman*
Şehir ve Bölge Planlama
İnşaat Mühendisliği,
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı
Endüstri Mühendisliği,
Orman Endüstri
Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği

Taban
Puanı

İş Deneyimi** Yabancı Dil
Alınması
Seviye Tespit Planlanan
Sınavı (YDS, e- Kişi Sayısı
YDS) Taban
Puanı

P12
P24
P14
P18
5 Yıl

P3

Sözlü Sınava
Çağrılacak
Personel
Sayısı

10

70

2

70

1

5

70

1

5

70

1

5

80
P3

P3

*Yüksek Öğretim Kurulu’nun 04/01/2017 tarih ve 84346 sayılı denklik yazısına istinaden Uluslararası Ticaret Bölümü,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Bölümü,
Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunları başvuruda bulunabilirler.
** Aday, başvuru formunda KPSS veya İş deneyimi türlerinden yalnızca bir tanesini seçmek zorundadır.
3.2. Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri:
✓ Öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
✓ İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,
✓ Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve kümelenme, kent pazarlaması, şehir
tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, destinasyon yönetimi, insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje
yönetimi ve sosyal içerme, sözleşme hukuku vb.) bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
4. AÇIKLAMA
Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:
https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri
5.

BAŞVURU

Başvurular, 18/11/2020 tarihinden başlayarak 29/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde
bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda
belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili
bölümlerine eklemeleri zorunludur.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta
yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Başvuruda Sunulacak Belgeler
No

Belge

Başvuru Formu
Özgeçmiş ve Fotoğraf
Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi
KPSS Sonuç Bilgileri
Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil Seviye Tespit
5 Sınavı (YDS / e-YDS ) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi
6 Sınav başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kaydı
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu
7
gösteren belgeler
Belirtilen alanlarda 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir SGK hizmet
belgesi
(Ajans sahip olunan iş deneyiminin belirtilen alanlarda ve sürelerde
8 olduğunun doğrulanması amacıyla ek bilgi ve belge talep edebilir. Ancak,
adayın iş tecrübesini edindiği kurum ve kuruluşlardan görevlendirildiği
pozisyonları, görev tanımı ve unvanları konularında onaylı açıklama belgesi
istemeleri ve başvuru sırasında bu belgeleri sunmaları gerekmektedir.)
Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim
9
sertifikası
Madde 3.2’de yer alan Uzman Personel İçin Tercih Sebeplerini kanıtlayıcı
10
belgeler
Z: Zorunlu
T: Tercihe Bağlı
1
2
3
4

Uzman
Personel
İç
Denetçi
İş
KPSS
Deneyimi
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

-

Z

Z

-

-

Z

T

T

T

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
6.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan
adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 07/12/2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet
sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvurular, İş deneyimi veya KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim gruplarının her biri için Tablo 1’de yer alan puanlama
usulüne göre sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın
internet sitesinde ilan edilecektir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre
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
alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi
durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları
İstihdam Edilecek Personel
Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday
Kadro Ünvanı
Sayısı
Sayısı
İç Denetçi
1 (bir) kişi
5 (beş) kişi
Uzman Personel
5 (beş) kişi
25 (yirmibeş) kişi
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş)
gün içerisinde yapılır. İtirazlar Ajans Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç
kişilik bir komisyon eliyle incelenerek en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en
fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

7.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9 Merkez/KASTAMONU adresinde
yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya,
mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.
Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansımızın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adresinden ulaşabilir.

FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih:28.10.2020
Adı Soyadı: Semih KAYA
Unvanı: Kurumsal Yönetim Birim Başkanı
Kaşe/İmza:

