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YÖNETMELÝK
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan:
(Resmi Gazete: 22.04.2006 - 26147)
KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ
VE ESKÝ
HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununa
göre iþçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluþlarýna iþçi olarak alýnacak özürlü ve eski hükümlülerin istihdam edilmelerine iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri, bunlara
baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandýklarý, sosyal güvenlik
kuruluþlarý, merkezi yönetim bütçesinin transfer tertiplerinden yardým alan kuruluþlar, il özel
idareleri ve belediyeler ile belediyelerin Türk Ticaret Kanununa göre kurduðu þirketler hariç,
bunlarýn kurduklarý birlik, müessese ve iþletmeler, özelleþtirme programýna alýnmýþ kamu payý
aðýrlýklý kuruluþlar, kamu iktisadi teþebbüsleri ve baðlý ortaklýklarý ile müesseseleri, özel kanuna
veya özel kanunla verilmiþ yetkiye dayanýlarak kurulan kamu banka ve kuruluþlarý ile bunlara
baðlý iþyerlerinin ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna ilk defa iþçi olarak alýnacak özürlü ve
eski hükümlüleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayýlý Türkiye Ýþ Kurumu
Kanununun 32 nci maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eski hükümlü: Altý aydan daha uzun süreli hürriyeti baðlayýcý bir suçtan veya ceza
süresine bakýlmaksýzýn Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiþ ve cezalarýný
infaz kurumlarýnda tamamlamýþ veya cezasý tecil edilmiþ yahut þartlý salýverme yoluyla tahliye
edilmiþ olanlar ile özel kanunlarýnda belirtilen þartlardan dolayý istihdam edilme olanaðý bulunmayanlar veya kamu haklarýndan mahrum bulunanlar bu durumunu Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýndan alýnmýþ eski hükümlü belgesi veya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tasdik edilen
Tahliye Edilen Eski Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu ile kanýtlayarak Kuruma iþ isteði ile
kayýt yaptýranlarý,
b) Kamu kurum ve kuruluþu: Bu Yönetmeliðin 2 nci maddesinde sayýlan kurum ve kuruluþlarý,
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c) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sýnavýný,
ç) Kurum: Türkiye Ýþ Kurumunun merkez ve taþra teþkilatýný,
d) Merkezi seçme sýnavý: En az ortaöðretim kurumlarýndan mezun olanlardan bu
Yönetmelikte iþçi olarak adlandýrýlan kadrolara atanacaklar için ÖSYM'ye yaptýrýlan ve kullanýlacak olan puanlarý saðlayan merkezi sýnavý,
e) ÖSYM: Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezini,
f) Özürlü: Doðuþtan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeþitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaþama
uyum saðlama ve günlük gereksinimlerini karþýlamada güçlükleri olan ve koruma, bakým rehabilitasyon, danýþmanlýk ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiþilerden çalýþma gücünün en az
% 40'ýndan yoksun olduðu saðlýk kurulu raporu ile belgelenenleri,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Özürlü ve Eski Hükümlü
Kontenjanlarýnýn Tespiti
Özürlü ve eski hükümlü kontenjanlarýnýn tespiti
MADDE 5 - (1) Elli veya daha fazla iþçi çalýþtýran kamu iþyerlerinde, o iþyerinde çalýþan
özürlü ve eski hükümlü iþçi sayýlarý düþüldükten sonra kontenjan belirlenir. Yer altý ve su altý
iþlerinde özürlü statüsünde iþçi çalýþtýrýlamaz ve iþyerlerindeki özürlü kontenjanýn tespitinde yer
altý ve su altý iþlerinde çalýþanlar hesaba katýlmaz.
(2) Eski hükümlü çalýþtýrýlmasýnda kanunlardaki kamu güvenliði ile ilgili hizmetlere
iliþkin özel hükümler saklýdýr.
(3) Toplam kontenjanlarýn tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluþunun ya da
bunlara baðlý iþletmelerin ayný il sýnýrlarý içerisinde birden fazla iþyeri varsa, bu iþyerlerinde
çalýþan toplam iþçi sayýsý birlikte dikkate alýnýr. Ayrýca, kýsmi süreli iþ sözleþmesine göre
çalýþanlar, çalýþma süreleri dikkate alýnarak tam süreli çalýþmaya dönüþtürülür ve bu iþyerlerinde çalýþan özürlü ve eski hükümlü sayýsý toplam iþçi sayýsýndan düþülür. Bulunan sayýnýn
her yýl Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranla çarpýlmasý sonucu iþverenin çalýþtýrmak zorunda olduðu özürlü, eski hükümlü sayýsý bulunur. Çalýþtýrýlacak özürlü, eski hükümlü sayýsýnýn
belirlenmesinde yarýma kadar olan kesirler dikkate alýnmaz. Yarým ve daha fazla olanlar tama
dönüþtürülür. Bulunan toplam kontenjandan çalýþtýrýlan özürlü, eski hükümlü sayýsý düþülerek
varsa özürlü, eski hükümlü açýk kontenjanýna veya kontenjan fazlasý çalýþan özürlü ve eski
hükümlü sayýsýna ulaþýlýr. Ancak, Yönetmeliðin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve
kuruluþlarý zorunlu olmamalarýna raðmen çalýþtýrmak istedikleri özürlü ve eski hükümlüleri bu
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edebilirler.
(4) Kamu kurum ve kuruluþlarý, özürlü ve eski hükümlü açýk kontenjanlarýnýn doðduðu
tarihten itibaren 30 gün içinde özürlü ve eski hükümlülerde aranýlan niteliklerle birlikte
Kurumdan talepte bulunmakla yükümlüdürler. Eski hükümlüler arasýnda suç tasnifine göre bir
ayrým yapýlamaz. Ýþin özelliði gerektirmediði sürece özür gruplarý arasýnda bir ayrým yapýlamaz
ve özürlülük oranýna göre bir üst sýnýr getirilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezi Sýnavýn Yapýlmasýna Ýliþkin Esaslar
Sýnav
MADDE 6 - (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþçi olarak istihdam edilecek özürlü ve
eski hükümlülere iliþkin yarýþma sýnavý Kurum tarafýndan, ÖSYM'ye yaptýrýlýr.
Sýnavýn yapýlýþ þekli
MADDE 7 - (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýna daimi ve geçici iþçi olarak alýnacak özürlü ve eski hükümlüler için ayný veya farklý tarihlerde, il merkezlerinde olmak üzere en erken
yýlda bir en geç dört yýlda bir sýnav yapýlýr.
(2) Merkezi sýnav bir oturumda 3 düzeyde;
a) Lisans veya lisansüstü programlarýndan mezun olan adaylar için A düzeyinde,
b) Önlisans programlarýndan mezun olan adaylar için B düzeyinde,
c) Orta öðretim mezunu adaylar için C düzeyinde, yapýlýr.
Merkezi sýnava gireceklerde aranacak þartlar
MADDE 8 - (1) Sýnava girecek ve kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilecek
özürlü ve eski hükümlülerde aranacak þartlar aþaðýda belirtilmiþtir:
a) Özürlüler için,
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
2) En az orta öðretim mezunu olmak,
3) Taksirli suçlar ile kýsa süreli hapis cezasýna seçenek yaptýrýmlara çevrilmiþ veya
aþaðýdaki sayýlan suçlar dýþýnda tecil edilmiþ hükümler hariç olmak üzere, altý aydan fazla hapis
veyahut affa uðramýþ olsalar bile Devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlarla, basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas
gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyeti kýrýcý suçtan veya kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma, Devlet sýrlarýný açýða vurma suçlarýndan dolayý hükümlü bulunmamak,
4) Bedensel, duyusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalýþma gücünün
en az % 40'ýndan yoksun olmak,
b) Eski hükümlüler için,
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
2) En az orta öðretim mezunu olmak,
3) Altý aydan daha uzun süreli hürriyeti baðlayýcý bir suçtan veya ceza süresine bakýlmaksýzýn Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiþ ve cezalarýný infaz kurumlarýnda tamamlamýþ veya cezasý tecil edilmiþ yahut þartlý salýverme yoluyla tahliye edilmiþ olanlar
ile özel kanunlarýnda belirtilen þartlardan dolayý istihdam edilme olanaðý bulunmayanlar veya
kamu haklarýndan mahrum bulunanlar bu durumunu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnmýþ eski
hükümlü belgesi veya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tasdik edilen Tahliye Edilen Eski Hükümlüye
Ait Durum Bildirme Formu ile kanýtlamak.
Merkezi sýnav ilaný ve sýnav giriþ belgelerinin düzenlenmesi
MADDE 9 - (1) ÖSYM, merkezi seçme sýnavýna baþvuru tarihini ve baþvurunun ne þekilde ve nereye yapýlacaðýný Resmî Gazete'de ve/veya ülke genelinde yayýnlanan en yüksek
tirajlý ilk üç gazetede farklý tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.
(2) Sýnava girecek özürlü ve eski hükümlülerin hangi bina ve salonda sýnava gireceklerini gösteren sýnava giriþ belgesi, ÖSYM'ce hazýrlanýr ve adaylarýn adreslerine gönderilir.
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(3) Yarýþma sýnavý ile ilgili hususlar, ÖSYM ve Kurum tarafýndan imzalanacak bir protokolle belirlenebilir.
Merkezi sýnavýn yapýlmasý
MADDE 10 - (1) ÖSYM'ce özürlü ve eski hükümlüler için sýnav sorularý hazýrlanýr.
(2) Sýnavlar, yarýþma esasýna dayanýr. Sýnav sonuçlarý adaylara ve Kuruma yazýlý veya
elektronik ortamda bildirilir. Sýnava girmiþ olmak, özürlü ve eski hükümlü iþçi kadrosuna alýnmada tek baþýna bir hak teþkil etmez.
(3) Merkezi sýnavla ilgili itirazlar, sýnav sonuçlarýnýn adaylara bildirildiði tarihten itibaren
7 gün içinde ÖSYM'ye yapýlabilir. ÖSYM bu itirazlarý 10 gün içinde sonuçlandýrarak ilgilisine ve
itirazýn haklý çýkmasý halinde ayrýca adaya ve Kuruma yazýlý olarak bilgi verir.
Merkezi sýnava alýnmada istisnalar
MADDE 11 - (1) Merkezi Sýnava alýnmada istisnalar þunlardýr.
a) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararlarý ile kamu kurum ve
kuruluþlarýnda iþe alýnmada veya iþe gönderilmede öncelik hakký bulunanlar,
b) Zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar,
c) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda özürlü, eski hükümlü statüsünde daimi iþçi olarak
çalýþmýþ olup da çalýþtýðý kurum ve kuruluþun disiplin mevzuatý uyarýnca görev veya meslekten
ihraç ya da 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 25/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dýþýnda bir
nedenle ayrýlmýþ olanlar ile kamu kurum ve kuruluþlarýna Kurum kanalýyla özürlü, eski hükümlü statüsü dýþýnda bir statüde iþe yerleþtirilenlerden sonradan özürlü, eski hükümlü kapsamýnda yer alan ve iþ akdi feshedilmeyenler hakkýnda merkezi sýnav uygulanmaz.
Kamu kurum ve kuruluþlarýna gönderme, sözlü sýnav/mülakat yapýlmasý
MADDE 12 - (1) Merkezi sýnav kapsamýnda olan iþgücü taleplerine baþvurabilmek için
sýnava girmiþ olmak yeterlidir. Kurum, iþgücü talebinin intikali üzerine baþvuran adaylar
içerisinde talep þartlarýný taþýyan en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere talep sayýsýnýn iki
katýna kadar adayýn isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluþuna gönderir.
Geçici iþçi statüsünde alýnacak olan özürlü ve eski hükümlüler için bu Yönetmelik kapsamýnda
hazýrlanacak listeler Kurumca il/ilçe düzeyinde de belirlenebilir.
(2) Merkezi sýnavdan muaf olanlar, durumlarý talep þartlarýna uygun olmak kaydýyla,
açýk iþ sayýsýnýn iki katýný geçmemek üzere kayýt tarihi ve sýra numarasýna göre ayrý listeler
halinde kamu kurum ve kuruluþlarýna mülakata gönderilirler.
(3) Taleplere iliþkin baþvuru ve kamu kurum ve kuruluþlarýna listelerin gönderme
süreleri Kurumca belirlenir.
(4) Kamu kurum ve kuruluþlarý, Kurum tarafýndan gönderilen listelerin kendilerine ulaþmasýný müteakip 30 gün içinde sözlü sýnav/mülakat yapmak zorundadýr. Sözlü sýnavlarda
görevin özelliðine göre adaylarýn mesleki bilgileri ile davranýþlarý deðerlendirilir ve ihtiyaç duyulmasý halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sýnavda deðerlendirme 100 puan üzerinden en
yüksek puaný alandan baþlamak üzere baþarý sýralamasýna göre yapýlýr.
(5) Sözlü sýnav/mülakat komisyonu, talep sahibi kamu kurum veya kuruluþunun atamaya yetkili amirinin belirleyeceði bir baþkan ve dört üyeden oluþur. Özürlüler için oluþturulacak Komisyonda üyelerden birisi Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca, eski hükümlüler için
oluþturulacak Komisyonda üyelerden birisi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Denetimli
Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden sorumlu daire baþkanlýðýnca belirlenir. Sýnav komisyonu
üyelerine toplantý gün, saat ve yeri, toplantý gününden en az 5 gün önce yazýlý olarak bildirilir.
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(6) Sözlü sýnav/mülakat sonuçlarý, sýnavýn yapýldýðý ildeki ilgili kamu kurumu tarafýndan
herkesin görebileceði bir yere asýlmak suretiyle ilan edilir, varsa web sitelerinde yayýnlanýr ve
ayrýca sýnava giren adaylara yazýlý olarak bildirilir.
(7) Ýlgili kamu kurum ve kuruluþlarý, sözlü sýnav/mülakatta baþarýlý olup, iþe alýnanlar ile
baþarýsýz olanlarýn listesini atamayý izleyen 15 gün içerisinde Kuruma iletir.
Sözlü sýnav/mülakat sonuçlarýna itiraz
MADDE 13 - (1) Sözlü sýnav/mülakat sonuçlarýnýn ilanýndan itibaren 7 gün içinde itiraz
edilebilir. Sözlü sýnav/mülakat sonuçlarýna yapýlan itirazlar, itirazýn komisyona ulaþtýðý tarihten
itibaren 10 gün içinde sýnav komisyonunca deðerlendirilerek sonuçlandýrýlýr ve itiraz sahibine
yazýlý olarak bildirilir.
Çalýþýrken özürlü, eski hükümlü kapsamýna girenler
MADDE 14 - (1) Çalýþýrken özürlü, eski hükümlü olan ve iþ akdi feshedilmeyenler için
tescil talebinde bulunulmasý halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca özürlü, eski hükümlü olarak tescilleri yapýlýr.
Kur'a usulü
MADDE 15 - (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýnca, ilköðretim ve altý eðitim düzeyinde istihdam edilecek iþçiler için talep koþullarýna durumu uygun baþvuranlardan Kurumun gönderdiði
listeler esas alýnmak suretiyle talep sayýsýnýn iki katýný geçmeyecek þekilde noter huzurunda
kur'a çekimi yapýlýr. Bu taleplere eðitim durumlarýna bakýlmaksýzýn ruhsal ve zihinsel özürlüler
de istemeleri halinde gönderilir. Kur'a sonrasý kamu kurum ve kuruluþlarýnca yapýlacak sözlü
sýnav/mülakatla atamasý yapýlacaklar belirlenir. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talebi halinde
merkezi sýnav kapsamýnda olup da merkezi sýnava giren veya girmeyenler de eðitim düzeyi
dýþýndaki talep koþullarýný taþýmalarý halinde kur'aya tabi iþgücü talebine müracaat edebilirler.
(2) Bakanlar Kurulu Kararýyla öncelikli gönderme ve/veya iþe alýnma hakkýna sahip
bulunanlar durumu talep þartlarýna uygun olanlar da ayný süre içerisinde açýk iþ sayýsýnýn iki
katýný geçmeyecek sayýda ve sýradan olmak üzere isim ve adresleri ile durumlarýna iliþkin açýklayýcý bilgilerle birlikte liste halinde kamu kurum ve kuruluþuna bildirilir. Kur'aya katýlacaklarýn
listesi ile birlikte yetkili il/þube müdürlüðü tarafýndan talep sahibi kamu kurum ve kuruluþuna
sözlü sýnav/mülakat yapýlmak üzere gönderilir.
(3) Bu kapsamda bulunan ve talep koþullarýna durumu uygun baþvuranlardan Kurumca
gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kur'a çekimine tabi
tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur'a çekimini izleyebilirler. Gerçekleþtirilen kur'a çekimi
sonucunda her açýk iþ için iki kiþi belirlenir. Kur'a sonrasý açýk iþ sayýsýnýn iki katý oranýnda belirlenenler ile öncelikli olarak gönderilenler arasýndan, kamu kurum ve kuruluþlarýnca yapýlacak
sözlü sýnav/mülakat sonrasý asil ve yedek olarak atamasý yapýlacaklar belirlenir. Bu þekilde
belirlenenler Yönetmeliðin 12 nci maddenin 5 inci fýkrasýnda belirtilen komisyon tarafýndan
yapýlacak sözlü sýnav/mülakata alýnýrlar. Sözlü sýnav/mülakat sonunda iþin gereklerini yerine
getirebilecek niteliklere sahip olduklarý belirlenenler iþe alýnýrlar. Sözlü sýnav/mülakatta ayrýca,
iþe alýnacak iþçi sayýsýnýn yarýsýný geçmeyecek sayýda yedek liste oluþturulur. Kur'a ile ilgili
olarak noterin düzenlediði belgenin bir nüshasý iþe alýnacak iþçinin özlük dosyasýnda muhafaza
edilir.
Sözlü sýnav/mülakata iliþkin istisnalar
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliðin 12 ve 15 inci maddelerine göre Kurum tarafýndan
gönderilecek iþ arayan sayýsý, talepte belirtilen açýk iþ sayýsýndan az veya bu sayý kadar ise
gönderilenler herhangi bir kur'a, sözlü sýnav/mülakata tabi tutulmaksýzýn iþe alýnýrlar.
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Ýkinci gönderme yapýlamayacaðý
MADDE 17 - (1) 12 nci ve 15 inci maddeye göre yeterli sayýda gönderme yapýlmýþ olan
özürlü ve eski hükümlü talepleri için ikinci kez gönderme yapýlmasý istenemez ve ayný talep
koþullarýyla yeniden iþgücü talebinde bulunulamaz. Bu durumdaki iþveren veya iþveren vekiline
bu Yönetmeliðin 20 nci maddesinde belirtildiði þekilde cezai iþlem uygulanýr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sýnavla Ýlgili Diðer Hususlar
Sýnav geçerlilik süresi
MADDE 18 - (1) Merkezi sýnav sonuçlarý bir sonraki sýnava kadar geçerliliðini korur.
Refakatçi bulundurulmasý
MADDE 19 - (1) Düzenlenecek olan merkezi sýnavda ÖSYM'ce, uygulamalý ya da
uygulamasýz olarak yapýlacak sözlü sýnav/mülakatta, sýnav komisyonunca özür gruplarýnýn
özellikleri dikkate alýnýr ve bu durumlarý göz önünde bulundurularak bu kiþilere refakatçi
görevlendirilir.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
Ýdari Para Cezalarý ve Son Hükümler
Ýdari para cezalarý
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmeliðin 5 inci maddesine uygun bildirimde bulunmayan veya
bildirimde bulunmakla birlikte 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 30 uncu maddesi gereði kontenjan
açýðýný kapatmayan kamu kurum ve kuruluþlarý için açýk kontenjanýn oluþtuðu tarihten bu
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getireceði tarihe kadar, her özürlü
ve eski hükümlü açýk kontenjaný için her ay itibarýyla, 4857 sayýlý Kanununun 108 inci maddesi ile verilen yetkiye dayanýlarak Kurum il müdürünce, ayný Kanunun 101 inci maddesinde belirtilen miktarda idari para cezasý uygulanýr.
(2) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde özürlü ve eski hükümlü istihdamý yoluna gitmeyen kamu kurum ve kuruluþlarý hakkýnda, Kurum il müdürünce 4904 sayýlý Türkiye Ýþ
Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendine istinaden ayný Kanunun
20 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendinde belirtilen idari para cezasý uygulanýr.
Yürürlükten kaldýrýlan yönetmelikler
MADDE 21 - (1) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnda Ýþçi Olarak Ýstihdam Edilecek Özürlüler Hakkýnda Uygulanacak Sýnav
Yönetmeliði ile Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Ýþçi Olarak Ýstihdam Edilecek Eski Hükümlüler
Hakkýnda Uygulanacak Sýnav Yönetmeliði yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yürürlük
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
yürütür.

95

