PROTOKOL
Bu protokol, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) ile K.T. Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)
arasında, ataması Elektrik Kurumu tarafından yapılacak Elektrik-Elektronik Mühendisi,
Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Torno Operatörü ve Muhasebe
Görevlisi Yazılı ve Sözlü Yarışma Sınavlarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından
yapılmasına ilişkin esasları belirlemek üzere karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
1.

Yazılı ve sözlü sınav organizasyonu ve sınav uygulamaları tamamen Kamu Hizmeti
Komisyonu sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav yöneticisi, yönetici
yardımcıları ve gözetmenler ile sözlü sınav müşavirleri Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından atanacaktır.

2.

Yazılı Yarışma Sınavları, 8 Aralık, 2007 Cumartesi günü Lefkoşa Türk Maarif
Koleji’nde 5 ayrı kadro ile ilgili ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve saat
09:30’da başlayacaktır.

3.

Yazılı ve sözlü sınavlara girecek her adaya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından
sınava çağrı mektupları gönderilecektir.

4.

Soru kitapları ve cevap kağıtlarının basımı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından
gerçekleştirilecektir.

5.

Sınavda uygulanacak testlerin telif hakları Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait
olacaktır.

6.

Adaylar, testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına
işaretleyecekler, cevap kağıtları Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav Müdürlüğü
bünyesinde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarda değerlendirilecektir.

7.

Yazılı Yarışma Sınavı sonuçları, tüm adaylar için başarı sırasına göre
duyurulacaktır.
Duyuru
öncelikle
Kamu
Hizmeti
Komisyonu’nun
http://khk.kamunet.net adresli web sayfasında yayımlanacak, bilahare Atatürk
Kültür Merkezi’ne asılacak, basın ve yayın kuruluşlarına verilecek ve ayrıca
müracaatcı adayların adreslerine postalanacaktır.

8.

Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazları Sınav Sonuç Belgelerinin adayların
adreslerine postalanmasından itibaren 10 gün içerisinde Kamu Hizmeti
Komisyonu’na yapılacaktır. 3 gün içerisinde değerlendirilecek olan itirazlara ilişkin
sonuçlar da adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
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9.

Đtiraz süresinin tamamlanmasından ve itirazların sonuçlandırılmasından sonra, her
kadro için yazılı yarışma sınavında, en az 50 ve üzeri puan alan münhal sayısı
kadar en yüksek başarıyı gösteren adaylar Kamu Hizmeti Komisyonu’nca sözlü
yarışma sınavına tabi tutulacaktır. Ancak, dikkate alınan en alt puanda eşit olan
birden fazla aday olması halinde konu kadro için gerekli öğrenim düzeyinde
mezuniyet yılı ve dönemi ilk olan aday; mezuniyet yılı ve döneminin dikkate
alınmasıyla da eşitlik bozulmamış ise doğum tarihi ilk olan aday sözlü yarışma
sınavına çağrılacaktır.

10. Sözlü yarışma sınavı 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adaylar, ağırlığı 60 puan
olan ve müracaat ettikleri kadronun görev, yetki ve sorumluluklarını içeren konular
ile ağırlığı 40 puan olan ve adayın tüm mülakat süresince gösterdiği performans ile
konuşma, görünüm, hal ve hareketlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.
Sözlü yarışma sınavında 50 puana ulaşamayan aday yerine, sözlü sınava
çağrılanlardan sonra yazılı sınav sonuçları sıralamasında, 9. madde kriterleri
çerçevesinde sırası gelen aday sözlü yarışma sınavına çağrılacaktır.
11. Kamu Hizmeti Komisyonu sözlü yarışma sınavlarında kendisine müşavirlik hizmeti
vermek üzere, uygun göreceği kişi veya kişileri müşavir olarak atayabilecektir.
Sözlü sınavlarda, Elektrik Kurumu Yönetim Kurulundan 2 ve Elektrik Kurumu’nda
yetkili sendikadan 1 kişi de gözlemci olarak hazır bulunabilecektir. Gözlemcilerin
sınava herhangi bir müdahale etme veya puan verme hakları bulunmayacaktır.
Gözlemciler sözlü sınavdan 2 gün önce Kamu Hizmeti Komisyonu’na yazılı olarak
bildirilecektir.
12. Yazılı ve sözlü yarışma sınavlarının tamamlanmasından sonra kesin sınav
sonuçları, gerekli işlemleri yapılmak üzere Elektrik Kurumuna verilecektir.
13. Bu protokolün uygulanmasında ve yorumlanmasında herhangi bir boşluk veya
yorum gerektiren husus ortaya çıktığı takdirde, konuyla ilgili olarak Kıb-Tek’in
görüşü alındıktan sonra, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun genel uygulamaları
çerçevesinde, ama kurumun özel konumu da dikkate alınarak, bu Protokoldaki
boşlukları doldurma ve yorumlama yetkisi tamamen Kamu Hizmeti Komisyonuna
ait olacaktır.
14. Bu protokolün ekinde yer alan, münhal kadroları ve bu kadrolardaki münhal
sayılarını gösteren tablo, bu protokolün bağlayıcı bir eki olarak kabul edilir;
yapılacak sınavlarla ortaya çıkan sonuçlar sadece bu tablodaki kadroların
doldurulmasında geçerli olacaktır. Kadro sayılarında sonradan yapılacak
artırımlarla ortaya çıkacak yeni münhallerin doldurulmasında bu sınav
sonuçlarındaki sıralama kullanılmayacaktır. Kadro artırılması ile ortaya çıkacak yeni
münhaller ancak yeni sınavlarla doldurulabilecektir.
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15. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Elektrik Kurumu’na vereceği bu hizmet karşılığı
21,875 YTL ve %16 Katma Değer Vergisi tutarı olan 3,500 YTL ile birlikte toplam
25,375 YTL Elektrik Kurumu tarafından Maliye Bakanlığı’nın 02-10-602 Đmtihan
Harçları Hesabına yatırılacaktır.
16. Sınavla ilgili tüm giderler Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak işlemler
çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek ve Elektrik Kurumundan başka
bir talepte bulunulmayacaktır.
17. Bu protokol, 07/12/2007 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve ilgili taraflarca
imzalanmıştır.

Kamu Hizmeti Komisyonu
(adına)
_________________________________

Çetin Uğural
(Başkan)

K.T. Elektrik Kurumu
(adına)
_________________________________

Ahmet Hüdaoğlu
(Y.K.Başkanı)

Fuat Mertay
(Genel Müdür)
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