
S.No Adı Soyadı
Başvuru 

Durumu
Red Nedeni

1 ABBAS                RAMAZANOĞLU Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

2 ABDÜSSAMET           AYDOĞDU Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

3 BURAK                ZEHİLLİ Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

4 EKREM                ÖZTÜRK Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

5 ERCAN                AYBASTI Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

6 FATİH SEFER          DEDELİ Red İSTİFA ETMİŞTİR.

7 HALİT                KAPÇIK Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

8 HATİCE               KAPAN Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

9 İBRAHİM              YÜKSEL Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/487854 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

10 NURAY                BAŞTÜRK Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

11 ONUR                 KIRMIZIOĞLU Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/489680 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

12 YASİN                İNCE Red

Başvurunun dayanağı olan 2016/487854 İKN'li sözleşmenin ; 696 sayılı KHK'da belirtilen 

nitelikte personel çalışmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olmaması nedeniyle 

reddedilmiştir.

Başvurusu Kabul Edilmeyenler

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


