SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI
20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereğince
Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler
tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amacıyla Bakanlığımızca Sürekli İşçi
Kadrolarına Geçiş Sınavı yapılacaktır.
1- Katılım Şartı:
Yapılacak sınava; Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri
kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, başvurusu Bakanlığımız Tespit Komisyonunca
yapılan incelemeler sonucunda kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan adaylar katılabilecek olup,
sürekli işçi kadrosuna başvurusu herhangi bir nedenle reddedilen adaylar sınava katılamayacaktır.
2- Sınav Şekli,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı “sözlü” şeklinde
yapılacaktır.
3- Sınavın yeri günü ve saati,
Sınav, Bakanlık Merkez binasında 12/03/2018 Pazartesi günü 09:00-18:00 ile 13/03/2018
Salı günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Her aday sınava ekli listede belirtilen
tarihte katılacaktır.
4- Sınav Konuları ve İtiraz:
a) Sınavda adaylara iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü
oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun
sorular sorulacaktır.
b) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya
pasaport) bulunduracaklardır.
c) Adayın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü madde gereğince
sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yapılan sınav sonucunda “başarılı” bulunması
gerekmektedir.
d) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar www.aile.gov.tr internet adresinde ilan edilecek,
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
e) Sınavda “başarısız” bulunanlar, sonucun ilan tarihinden itibaren 2 gün içerisinde
Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak
itirazda bulunacaklardır.
f) İtirazlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek, sonucu 2 gün içerisinde adaya yazılı olarak
bildirilecektir.
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