
DUYURU 

1 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli 

İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların" 

"İlan" başlıklı 10 uncu maddesinde "İnceleme sonucunda şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin 

listesi internet veya kurumca belirlenecek şekilde ilan edileceği ve bu ilanın tebliğ yerine geçeceği" 

hükmüne istinaden ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı  

MADDE 39 –  

1) Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca 

uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. 

Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi 

tarafından belirlenir. Beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esastır. Sınava 

katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav 

uygulanabilmesi mümkündür.  

2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet 

sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.  

3) Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz 

puan üzerinden değerlendirilir ve tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak 

şarttır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilir.  

4) Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için 

yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.  

5) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin 

internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.  

6) Sınavlarda sorulacak sorular, valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili 

konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine 

uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilir. “Denilmektedir. 696 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu işçi kadrosuna 

atanmak için sınava girmeye hak kazanan ve hak kazanmayanlara ait kesin olmayan listeler aşağıda 

yayınlanmıştır.  
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İTİRAZ SÜRESİ: İlana itirazlar ilan tarihinden itibaren  beş (5) iş günü 23 Ekim 2020 Cuma günü mesai 

bitimine kadar evrak kayıt tarih ve sayısı alınarak gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak ve şahsen 

yapılacaktır.  

İTİRAZ YERİ: VASKİ Genel Müdürlüğün, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü (Genel Evrak Kayıt)'ne 

yapılacaktır. İlan edilen listeler kesin olmayan listelerdir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden  

Şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. 

Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam 

süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  



Geçici Madde 24: a) “657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (A) bendinin (1),(4),(5),(6),(7) ve (8) 

Numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak” hükmü amildir. İlanen duyurulur. 

D U Y U R U 

S.No. Adı Soyadı T.C. Kimlik No 

 
 

Sonuç 

1 ABDULBAKİ  DUMAN 409******16 KATILMADI 

2 DELİLA ARAL 227******24 BAŞARISIZ 

3 MAAZ  SARIBULAK 256******82 BAŞARISIZ 

4 MURAT BALBAL 487******64 BAŞARISIZ 

5 SABAHATTİN  UĞURLU 615******72 BAŞARISIZ 

6 SAMİ ACAR 376******74 BAŞARISIZ 

7 TURGUT ÇAM 152******76 BAŞARISIZ 

8 ÜBEYDULLAH ÖZER 537******56 BAŞARISIZ 

9 VAHAP KAPLAN 528******12 BAŞARISIZ 

10 İZZETTİN TUNÇ 459******72 BAŞARISIZ 

 


