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TAK SINAV TÜZÜĞÜ

(11.10.2012 - R.G. 176 - EK III - A.E. 573 Sayılı Tüzük)

TÜRK AJANSI – KIBRIS (TAK)
(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

(41/2011 Sayılı Yasa)

Madde 8 (2) ve 59 tahtında tüzük

TAK Yönetim Kurulu 41/2011 Sayılı Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) Yasasının 8(2) ve 59.
maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük TAK Sınav Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Yasa” TAK Yasasını,
“Yönetim Kurulu” TAK Yasasının 7.maddesi altında oluşmuş Yönetim
Kurulunu,
“Başkan” TAK Yönetim Kurulu Başkanını,
“Müdür” TAK Müdürünü,
“Sürekli Personel” 41/2011 Sayılı TAK Yasası kapsamındaki kadrolu
personeli anlatır.

Kapsam 3. Bu Tüzük ilk kez göreve alınmada (İstihdam), bir alt kadro görevinden
üst kadro görevine yükselmede (Terfi) ve sınıf değiştirmede
uygulanacak.

Sınavların
Yapılmasında
Sorumluluk

4. (1) Yasada öngörülen sınavların düzenlenmesi ve yürütülmesi Yasanın
ilgili kurallarına bağlı kalınarak ve bu Tüzük kuralları çerçevesinde
TAK Yönetim Kurulunca yapılır.

(2) Sınavların hangi yöntemle yapılacağı ve düzeyleri kadroları, hizmet
koşulları gözetilerek yönetim kurulunca saptanır.

(3) Sınavlar yasal düzenleme ve/veya Yönetim Kurulu’nun alacağı
karar olmadığı takdirde yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yasal düzenleme
esastır.
Yönetim Kurulu, yalnızca sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir.

(4) Yazılı ve sözlü sınavlar ayrı ayrı 100’er puan üzerinden
değerlendirilir. Geçme notu yazılı ve sözlü sınav için ayrı ayrı 60’dır.
Yazılı sınavların %20’si mesleki akademik bilgi, %20’si genel
kültür, %60’ı mesleki yeterlilik şeklinde bölünür.
Yüzde 60’lık mesleki yeterlililik kısmının redaktör muhabir için %40
Türkçe, %20’si İngilizce; redaktör muhabir (İngilizce) için %40
İngilizce, %20 Türkçe; redaktör muhabir (Rumca) için %40
Rumca; %20 Türkçe şeklinde dağılır.
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(5) Yönetim Kurulu, sınavların düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasında
Kamu Kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile TAK’ın eleman araç ve
gereçlerinden yararlanabilir.

Sınav
Komisyonunun
Oluşturulması
Ve Görevleri

5. (1) Yönetim Kurulu yazılı sınavların düzenlenmesi, yürütülmesi ve
sonuçlandırılmasında, sınavların özelliğine göre kendi bünyesinde en
az üç üyeli bir sınav komisyonu oluşturur.

(2) Oluşan Sınav Komisyonu kendi arasında bir başkan seçer.

(3) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve
başarılı olan adayların listesi Komisyon Başkanı tarafından Yönetim
Kuruluna sunulur.

(4) Yönetim Kurulu aksine bir düzenleme bulunmaması halinde yazılı
sınav sonuçlarına bakarak münhal sayısının iki katını sözlü sınava
çağırır.
Sözlü sınava çağrılan adayla ayni puana sahip tüm adaylar sözlü sınava
çağrılmış kabul edilir ve kendilerine yazılı çağrı gönderilir.

Sözlü Sınavın
Yapılma Şekli

6. (1) Sözlü sınavda adaylara yönelik puanlama aşağıdaki kriterlere
göre yönetim kurulu tarafından yapılır.

(A) Hizmet Süresi (30 Puan):
(a) Hizmet süresi, adayın kamu görevinde sürekli personel, işçi,
geçici işçi veya geçici personel veya sözleşmeli personel olarak
görev yaptığı süreler dikkate alınarak belirlenir.
(b) Adayın yukarıdaki (a) alt bendi kurallarına göre hesaplanan
hizmet süresi dikkate alınarak, her yıl için iki (2) puan verilerek
hizmet sürelerine ilişkin esas puanları belirlenir.
(c) Hizmet süresi için verilebilecek puan toplamı 30 puanı
aşamaz.
(ç) Adaylar, yukarıdaki (a) alt bendinde sayılan statülerde
hizmet süreleri bulunması halinde, bu süreleri gösterir ispatlayıcı
belgeleri TAK Yönetim Kurulu’na ibrazından şahsen
sorumludurlar.

(B) Performans Değerlendirme (15 Puan):
TAK çalışanının Performans Değerlendirme Formu’nda terfiye
ilişkin değerlendirmede “Oldukça yeteneklidir” şeklinde
değerlendirilmesi halinde 15 puan; “Yeteneklidir” şeklinde
değerlendirilmesi halinde 10 puan verilir. Ancak, Kamu
Görevlileri Yasası’nın 108’inci, 109’uncu, 110’uncu ve 112’nci
maddeleri tahtında uzun süreli izinde bulunan kamu
görevlilerinin performans değerlendirmelerinde, uzun süreli izne
çıkmadan önceki Performans Değerlendirme Formu veya Sicil
Formu dikkate alınır.
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(C) Görevi ile ilgili kazandığı nitelikler (20 Puan):
Belgelendirme koşulu ile;
(a) Kamu görevlisinin görevi ile ilgili veya ilgili olmayan
konularda fazladan yapmış olduğu ön lisans, lisans, ikinci
üniversite ve lisan üstü öğrenim (5 puan).
(b) Yurtiçi ve Yurtdışı Hizmetiçi Eğitim, Seminer veya
Konferansa katılması halinde sunulacak her bir belge için 2 puan
olarak dikkate alınır. Toplam (10 puanı) geçemez.
(c) TAK Yönetim Kurulu tarafından yapılan vekaleten ve süresi
üç aydan az olmayan görevlendirmeler (5 puan).

(Ç) Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili kendini ifade etme (25 puan):
Adayın, görevini ifa ederken kullandığı inisiyatif, aldığı
sorumluluk, kendine olan özgüven ve liderlik özelliği.

(D) Genel Değerlendirme (10 puan):
Adayın, tüm mülakat süresince gösterdiği performans ile
konuşma, görünüş, hal ve hareketleri dikkate alınır.

(2) Eşit puanlar arasında sıralama aşağıdaki kıstaslar
çerçevesinde belirlenir.

(A) Mezuniyet yılı ve dönemi ilk olan aday,
(B) Yukarıdaki kıstasa göre de eşitlik bozulmamış ise
doğum tarihi ilk olan aday.
(C) Sözlü sınavda adaya kimin ne soru yönelttiği ve adayın
verdiği yanıt sınav tutanak defterine yazılacak ve sınav
bitiminde kararla birlikte yönetim kurulu tarafından
imzalanacak.

Sınav Zamanı 7. Sınavlar Müdürün teklifi üzerine

(1) Yönetim Kurulunca uygun görülecek zamanlarda yapılır.
(2) Sınava katılacak adaylara sınav yeri, saati ve içeriği bildirilir.
(3) Sınava katılan tüm adaylara sınavda başarılı olup olmadıkları

bildirilir.

Bu Tüzük kuralları çerçevesinde yapılan sınavlara, Kamu Görevlileri
Yasası 67. maddesi kuralları çerçevesinde itiraz edilebilir. Sınav
ve/veya sınavlarla ilgili yasal itiraz yolu açıktır. Sınav sonuçları
açıklandıktan sonra sınav sonuçlarına itiraz etme süresi 3 iş günüdür.
Sınav sonuçlarına itirazlar Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz yapıldıktan
sonra itirazı karara bağlama süresi ise 15 gündür.

Yürütme 8. Bu Tüzüğü Yönetim Kurulu yürütür.

Bu Tüzükte boşluklar bulunması durumunda, TAK ve/veya Kamu
Görevlileri Yasası’nda öngörülen uygun kurallar uygulanır.

Yürürlülük 9. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.


