
  

BİRİM :Personel Daire Başkanlığı

DEPARTMAN :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÜNVANI :Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) (Sözleşmeli Personel)

  

SIRA NO TC NO ADI SOYADI KPSS PUANI SONUÇ

1 147******58 Ö**** K******* 67,33613 30. YEDEK

İSTENEN BELGELER

1 – Diplomanın güncel tarihli noter onaylı örneği ya da e-devlet barkodlu mezun belgesi (Geçici mezuniyet belgesi kabul 

edilmeyecektir)

2 – 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin A-4. ve 5. Fıkrasında belirtilen hususlar kapsamında atanmaya engel teşkil etmeyeceğini 

belirten barkodlu adli sicil durum belgesi. (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün 

“RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)

3 – Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü kamu hastanelerinden alınacaktır. )

4 – Nüfus Cüzdan fotokopisi (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

5 – SSK Numarası (daha önce SSK numarası almış olanlar verecektir.)

6 – Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Askerliğini yapmış adayların 

askerlik tarihlerini gösteren terhis belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)

7 – 6 adet fotoğraf

8 – Kan Grubu gösteren bir belge

9 – Ziraat Bankası Kocaeli Üniversitesi şubesinden hesap numarası

10 – Çalışma Belgesi (Daha önce çalışmış olanlar verecektir.)

11– 2020 KPSS Sonuç belgesi

12– Başvurulan unvanda istenen özel güvenlik kimlik kartı, ehliyet, eğitim belgesi, sertifika ve çalışma belgesi  fotokopisi.

21 NUMARALI İLANIMIZIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

01.06.2022 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KPSSP93 (ÖNLİSANS) PUANI SIRALAMASI

T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre,

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar’a göre Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak sözleşmeli personel istihdamında;                   

Aşağıda listelenen unvanlar için anılan yönetmeliğin Sınav şartı başlıklı Ek 2. Maddesinde; "(Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu

kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının b bendine 'Yazılı ve/veya sözlü

sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak

yerleştirme ile ....sözleşmeli personel istihdam edebilirler.' denilmekte olup, 01.06.2022-15.06.2022 tarihleri arasında müracaatları

kabul edilen adayların KPSS (B) grubu puanına göre sıralamaları yapılarak aşağıda sunulmuştur.

Adayların istenen belgeleri 01.12.2022 günü mesai bitimine kadar (16.30'a kadar) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri

gerekmektedir. Bu süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar çağırılacaktır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği TC Kimlik No.lar ve isimler tam olarak açıklanamamıştır.


