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Kamu Hizmeti Komisyonu ile K.T.  Elektrik Kurumu, Elektrik Kurumun’da 5 ayrı 
kadroya atanacak toplam 55 kişinin tesbiti için yapılacak sınavların Kamu Hizmeti 
Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapmaya karar vermişler 
ve bu konuda iki kurumun yöneticileri olarak önceden yaptığımız görüşmede ilke ve 
prensipler üzerinde anlaşmıştık. 

Bu ilke ve prensipler çerçevesinde de gerekli çalışmaları bir süreden beri 
yürütmekteyiz. Bugün bu ilke ve prensipleri içeren protokolu imzalayarak 
anlaşmamızı yazılı hale getiriyoruz.   

Đki kurum arasında imzalanmış olan protokola göre, çoktan seçmeli yöntemle 
yapılacak yazılı yarışma sınavları, 8 Aralık, 2007 tarihinde saat 09:30’da Türk Maarif 
Koleji’nde yapılacak ve tüm organizasyon Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 
yerine getirilecektir.   

Cevapların optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmesini 
müteakip sonuçlar başarı sırasına göre hemen duyurulacaktır.   

Yazılı sınav sonrasında en az 50 ve üzeri puan alan, münhal sayısı kadar aday, yine 
Kamu Hizmeti Komisyonu’nca sözlü yarışma sınavına tabi tutulacaktır. 100 puan 
üzerinden yapılacak sözlü yarışma sınavlarında adayların en az 50 puan alması 
gerekecektir. 

Sözlü sınavlar için Komisyon uygun göreceği kişileri müşavir olarak atayacak, Elektrik 
Kurumu Yönetim Kurulu’ndan iki kişi ve Elektrik Kurumu’nda yetkili sendikadan da bir 
kişi ise gözlemci olarak hazır bulunacaktır. Sözlü sınav uygulama ve değerlendirmesi 
tamamen Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.  

Yazılı ve sözlü sınavla ilgili tüm detaylar ve izlenecek prosedürler ile uyulacak prensip 
ve ilkeler imzalanan protokolda düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kamu Hizmeti Komisyonu, görev alanı dışında bulunan bir kuruma, bu kapsam ve 
organizasyonla ilk kez hizmet vermiş olacaktır.  K.T. Elektrik Kurumu da istihdam 
yapmada ilk kez bu kapsamda profesyonel hizmet alımı kararı alarak uygulamış 
olacaktır. Elektrik Kurumunun 55 münhal kadrosu için 478 kişinin yazılı sınava tabi 
tutulmalarıyla ilgili gerekli tüm maliyet ve harcamalar Kamu Hizmeti Komisyonu 
tarafından karşılanacak, Elektrik Kurumu da yapacağı bu hizmet alımı karşılığında, 
hesaplanmış bulunan miktarı Maliye Bakanlığı’na ödeyecektir. 

Her iki kurum da bu işbirliğinin gerekli ve isabetli olduğunu düşünmektedir. Đstihdam 
konusunda objektif ve adil olmak yanında, insanların kendi bilgi, beceri ve yetenekleri 
değerlendirilerek işe alınmalarının en doğal hakları olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde 
istihdama gidilmesinin, verimliliği ve kaliteyi de olumlu yönde doğrudan etkileyeceğini 
düşünüyoruz.  



Her iki kurum yöneticileri olarak bu uygulamanın başarılı olması için büyük bir gayret 
içerisindeyiz. Bunun için prensip ve ilkeleri büyük bir titizlikle belirlemeye çalıştık. 
Uygulamada da aynı hassasiyeti gösterme kararlılığındayız.  

Đstihdamda, hizmetin gerektirdiği en iyi elemanları işe alma, işe başvuranlar arasında 
hakkaniyet ve adaleti gözetme ve işe alınanların, bilgi, yetenek ve becerilerinin değer 
bulduğu inancıyla işe başlamalarını sağlama anlayışının toplumumuzda 
yaygınlaşmasına, bu protokolu başarıyla uygulayarak katkıda bulunacağımıza 
inanıyoruz. 

Bu inanç ve düşüncelerle, imzaladığımız protokolun, her iki kuruma, sınavlara girecek 
adaylara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 
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