KiLiS 7 ARALIK UNiVERSiTESi BUNYESiNE SUREKLi i�<;i ALIMINDA
UYGULANACAK ESASLAR
Dniversitemiz birimlerinde ihtiyay duyulan personel eksikliginin giderilmesi amac1yla
Cumhurba�kanhg1 tarafmdan Universitemize tahsis edilen ve ay1ktan atama izni verilen 25
(yirmi be�) adet stirekli i�yi kadrosunun 13 (on tiy) adedinin temizlik gorevlisi ahm1 iyin, 12
(on iki) adedinin ise gtivenlik gorevlisi ahm1 iyin planlanma yapilarak iSKUR tarafmdan ilana
y1k1larak ba�vurular almm1�t1r.
Bu a�amadan sonra Universitemiz Senatosu'nca belirlenen ve a�ag1da gosterilen
usullerle ahm stireci tamamlanacaktlr.
1- iSKUR tarafmdan ba�vurular1 ahnan adaylar arasmdan, 17.10.2019 tarihinde
Universitemiz Kapah Spor salonunda tahsis edilen kadro say1smm 4 (dort) katl aday noter
kuras1 ile belirlenecektir.
2-Noter kuras1 ile belirlenen 4 (dort) kat1 aday, 19.10.2019 tarihinde iktisadi ve idari
Bilimler Faktiltesi dersliklerinde smav komisyonlarmca sozlti smava almarak as1l ve yedek
adaylar smav komisyonlannca sozlti smav ba�an puan s1ralamasma gore tespit edilecektir.
3- Gtivenlik gorevlisi smav sorular1, "Gtivenlik Gorevlisi Smav Komisyonu"
tarafmdan, Temizlik gorevlisi smav sorular1 ise, "Temizlik Gorevlisi Smav Komisyonu"
tarafmdan aym gun iyerisinde haz1rlanacakt1r.
4-Gtivenlik gorevlisi ve temizlik gorevlisi smav komisyonlan, smav gtinti yanlannda
hiybir �ekilde; telefon, tablet, bilgisayar bulundurmayacak ve kendileriyle ileti�im
kurulamayacakt1r.
5-Adaylar, kendisine sorulacak sorulan kapah zarflar iyerisinden yekmek suretiyle
, belirleyeceklerdir.
6-Smavlar kamera kayd1 altmda geryekle�tirilecektir.
7-Sozlti smav ba�an s1ralamasma gore asil olarak ilan edilen adaylar arasmdan;
istenilen belgelerin getirilmemesi, yanh�/yamlt1c1 beyanda bulunulmas1 veya haklannda
yaptmlacak olan gtivenlik ve ar�iv ara�t1rmalannm olumsuz olmas1 durumunda atamalan
yapilmayacaktlr.
8-Sozlti smavlarda ba�anh olabilmek iyin 100 (ytiz) tarn puan tizerinden en az 70
(yetmi�) puan almmas1 gerekmektedir.
9-Sozlti smavlardan alman ba�an puarunm e�it olmas1 durumunda:
a) Temizlik gorevlileri iyin; (temizlik gorevlisi adaylarmda ilkokul, ortaokul ve lise
mezunu olmak �artlar1 arand1g1 iyin) Oncelikle egitim durumu en ytiksek olan adaya,
bunun da e�it olmas1 durumunda ya�1 biiytik olan adaya, bu durumda da e�itlik olmas1
halmda ise Kilis ilindeki ikamet kayd1 en eski olan adaya oncelik verilecektir.
b) Gtivenlik gorevlileri iyin; (gtivenlik gorevlisi adaylarmm hepsinin on lisans mezunu
olmas1 sebebiyle) Mezuniyet tarihi once olana, mezuniyetlerinin de e�it olmas1 halinde
ya�1 btiytik olan adaya, bu durumda da e�itlik olmas1 halmda ise Kilis ilindeki ikamet
kayd1 en eski olan adaya oncelik verilecektir.
10-Ba�arih olan adaylann atanma s1ralamalan, en ytiksek puan alan adaydan itibaren
ba�layacakt1r.
l l-Yap1lan sozlti smav sonucunda as1l ve yedek olarak ba�ar1h olan adaylar; Personel
Daire Ba�kanlığının (www.kilis.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara aynca
yaz1h tebligat yap1lmayacaktir.
12-Goreve ba�lamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek
tarihe kadar Dniversitemiz Personel Dairesi Ba�kanhgma �ahsen teslim edeceklerdir. Pasta,
kargo veya kurye ile yapilacak ba�vurular dikkate almmayacakt1r. Ancak fiilen askerlik
gorevinde bulunanlar ile hastahk veya dogum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye
gidemeyecek durumda olanlar (durumlarm1 belirten askerlik belgesi,
hastahk raporu ibraz etmeleri kayd1yla) belgelerini yakmla
edebileceklerdir.
r�1v
13-Belgeleri teslim alman adaylann, Gtivenlik Som� ... •i
Ara�tlrmasmm sonuylanmas1m mtiteakip kendileriyle irtibata '-'k''·�u��·,
ba�lamalan saglanacakt1r.

14-Dogum, hastahk, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanlarm; bu
durumlanm belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben goreve
ba�lamalan saglanacaktir.
15-Atamasi yap1ld1g1 halde goreve ba�lamayanlann, deneme stiresi i9inde i�ten
aynlanlarm, belirtilen sure i9erisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya
ba�vuru �artlarm1 t�1mad1g1 tespit edilenlerin yerine, ilgili mevzuat htiktimleri uyannca
yedek listeden ba�ar1 puan s1ralamasma gore atama yapilacakt1r.
ilanen duyurulur.
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