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T.C
PALU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tespit Komisyonu

Taşeron işçilerin, sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin
başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava
katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek
sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler
yayımlanmıştır.
Komisyonumuz 19/02/2018 Pazartesi günü saat:10:00’da Komisyon Başkanı Palu
Belediyesi Kimya Mühendisi Meral YILDIZ , Mali Hizmetler Müdürü Ayşe GÜNEŞ ve Palu
Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Ahmet TUNCER’in iştiraki ile toplanıldı. Başvuru
talep belgesi ekinde sunulan evraklar ;
ÖN İNCELEME A) :Formundaki şıklara göre ayrıca
ESAS İNCELEME B) :Formundaki şıklara göre incelenmiş olup;
52
Kişi
taşeron
işçisinin
KEREM
ALTUNGÖK-ALTUNGÖK
İNŞ,TAAH.MAD.NAK.TEMZ.GID.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş ortaklığı
Elemanı olarak Belediyemiz bünyesinde çalışan Taşeron işçilerden aşağıda isim ve
soy isimleri yazılı bulunanların, 696 sayılı kanun ve 375 sayılı KHK esasların göre
değerlendirildiğinde hiçbir belge eksikliklerinin olmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Taşeron işçilerin, sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş
olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek
sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler yayımlanmıştır.
İLAN
4734 sayılı Kanunun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 20.11.2017
tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş
talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak
kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler
aşağıda yayımlanmıştır.
NOT:Listenin şartları taşıdığı ibareli bölümde isimleri belirtilenlerin 696 sayılı KHK ‘nın
32.Maddesinde “ 12/01/2018 tarihinde 14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüge konulan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeligine uygun
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olarak başvuru sonrasında ilgili yönetmelik ekindeki form doldurulmak sureti ile arşiv
araştırması yapılması Bakanlıklar merkezi Ankara da bulunan idarelerin merkez teşkilatları
için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diger idareleri le taşra teşkiltları için ise il valilklerinden
topluca istenir.Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgah adresinin bulunduğu valilik
esas alınır.İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin
değerlendirilmesinin tespit komisyonunca yapılacağı “ hüküm altına alınmış olup ;
Arşiv araştırmasının yapılması 23/01/2018 tarih ve 66 sayılı yazımız ile
istenmiştir.Askıya çıkılması gerekli tarih olan 26/02/2018 tarihine kadar herhangi bir arşiv
araştırma sonucu ilgililerce komisyonumuza bildirilmemiştir.
Açıklanan listede şartları “ TAŞIDIĞI “ belirtilen isimler açısından konunun müktesep
hak oluşturmadığı , Arşiv araştırma sonucuna göre 696 sayılı KHK’nın maddeleri
doğrultusnda işlem tesis edilecektir. İlgili maddaler doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10.
maddesinde belirtilen “ İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin
isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya biriminde belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri
birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar
yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca
tebligat yapılmaz”. Maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde
(01.03.2018 mesai bitimine kadar) Valilik İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek
suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava
girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.
Bu itibarla 03/03/2018 -23/03/2018 tarihleri arasında yapılacak sınava giriş hakkına
sahip olduklarını belirleyen iş bu ilan metnini komisyonumuzca düzenlenerek imza
alınmıştır.26/02/2018
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