
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) YERLEŞTİRME SONUÇLARI 

HAKKINDA DUYURU 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz 

birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alım ilanımız 01 Şubat 2023 tarihli Resmî 

Gazete’de ve web sayfamızda yayımlanmış ve başvurular alınmıştır. 

Belgeleri eksiksiz teslim etmiş olan ve açıklamalarda belirtilen koşulları sağlayan adayların 

yerleştirme işlemleri, 2022 KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılmıştır.  

Her bir kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenmiştir.  

Sözleşmeli personel olarak atanmaya (asıl olarak) hak kazanan adayların istenilen belgeleri, sonuç 

açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde 24 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar 

(saat 17:00) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına eksiksiz olarak ulaştırmaları 

gerekmektedir. İstenilen belgeleri belirtilen tarihe (24 Mart 2023) kadar ulaştırmayan adaylar ile 

arşiv araştırması olumsuz olan adayların yerine 2022 KPSS puan sonucuna göre yedek adaylar 

alınacaktır. 

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sözleşmesi 

yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir.  

İtiraz için son başvuru günü 10 Mart 2023 Cuma günü saat 17:00’a kadardır. İtirazlar için 10 Mart 

2023 Cuma günü saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda 

bulunmayanların daha sonraki başvuruları kabul edilmeyecektir. 

ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN 

BELGELER 

1)   T.C. Nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi sureti (noter onaylı). 

2)   2022 KPSS sınav sonuç belgesi (e-Devlet çıktısı). 

3)   Diploma (aslı veya noter onaylı). 

4)  Erkek adaylar için askerlik belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olacak şekilde e-Devlet 

üzerinden alınabilir). 

5)   Adli sicil belgesi (sorgulama kodu net ve okunur olacak şekilde e-Devlet üzerinden alınabilir). 

6)  Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. 

8)   Göreve başlama dilekçesi. 

9)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan 

asıl adayların tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinden alınacak olan ve kararda; “Akıl 

Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu yoktur. Koruma ve Güvenlik Görevlisi/Destek Personeli olarak 

çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılan sağlık kurulu (heyet) raporu. 

10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki pozisyonlara 

atanmaya asıl olarak hak kazanan diğer adayların ise tam teşekküllü Devlet veya üniversite 

hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl 

Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu bulunmadığına dair rapor. 

11)  Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Kimlik Kartı sureti (noter onaylı) 

12)  Sertifika istenilen pozisyonlar için (özel güvenlik kartı, ehliyet, SRC belgesi, ustalık belgesi gibi) 

noter onaylı sureti. 

13) Son bir yıl içerisinde herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını ve 

ne şekilde ayrıldığını gösteren ilgili kurumdan alınmış resmi yazı. 

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  

 


