
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ün�vers�tem�z merkez kampüsüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddes� ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında 09/08/2009 tar�hl� ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşç�
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Esk� Hükümlü
veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şek�lde Yaralananlar Hakkında Yönetmel�khükümler� çerçeves�nde
çalıştırılmak üzere “Sürekl� İşç�” alımı yapılacaktır.

İşç� olarak alınacaklarda;

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türk�ye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapab�lmeler�ne, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerler�nde Çalıştırılab�lmeler�ne İl�şk�n Kanun hükümler� saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa b�le devlet�n güvenl�ğ�ne karşı �şlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı
�şlenen suçlar, m�llî savunmaya karşı �şlenen suçlar, devlet sırlarına karşı �şlenen suçlar,  casusluk, z�mmet, �rt�kâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, uyuşturucu, kaçakçılık veya c�nsel
dokunulmazlığa karşı �şlenen suçlardan mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar �ç�n askerl�k �le �l�ş�ğ� bulunmamak (askerl�k çağına gelmem�ş bulunmak, yapmış olmak, tec�ll�
veya muaf olmak),

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Adayların, başvurunun son günü �t�bar�yle duyuru ek�nde yer alan tabloda göster�len ve terc�h ett�kler� görev
unvanlarına �l�şk�n meslek kolunun gerekt�rd�ğ� şartları taşımaları gerek�r.

7. Herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan emekl�l�k, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. Alınacak �şç�ler�n deneme süres� 60 (altmış) gün olup, deneme süres� �ç�nde başarısız olanların �ş akd� b�ld�r�m
süres� beklenmeks�z�n tazm�natsız feshed�lecekt�r.

9. Güvenl�k Görevl�s� (S�lahsız) adaylar vard�yalı çalışma düzen�n� kabul etm�ş sayılır ve vard�yalı çalışmaya engel
b�r durumunun olmaması gerek�r.

10. Adaylar, Türk�ye İş Kurumu’nca (İŞKUR) yayımlanan �lana başvuru tar�h� �t�bar�yle son 6 (altı) ay
�çer�s�nde Şırnak merkez veya merkeze bağlı yerleşkelerde (belde, mahalle, köy) �kamet ett�ğ�n�
belgelend�rmes� şartıyla sadece b�r meslek koluna başvuru yapab�lecekt�r. Başvuru süres� �çer�s�nde
�kamet�n� taleb�n karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul ed�lmez.

11. Sözlü sınava g�rmeye hak kazandığı halde �lan ed�len sınav tar�hler�nde sınava katılmayan adaylar, sınav
hakkını kaybetm�ş sayılacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarından �lg�l� mevzuat uyarınca görev�nden veya meslekten �hraç ed�lenler�n
başvuruları kabul ed�lmeyecekt�r.                     

13. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler �le şartları taşımadığı sonradan tesp�t ed�lenler
�lan/sınav/göreve başlama sürec�n�n her aşamasında �darece sonlandırılab�lecekt�r. Bu k�ş�ler hakkında Türk Ceza
Kanunu’nun �lg�l� hükümler� uygulanmak üzere, Cumhur�yet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ



Başvurular Türk�ye İş Kurumu (İŞ-KUR) web s�tes�n�n (https://esube.�skur.gov.tr/Ist�hdam/Ac�kIsIlanAra.aspx)
23/06/2020-29/06/2020 tar�hler� arasında onl�ne olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru
yapılacaktır.

 

İŞ-KUR tarafından Şırnak Ün�vers�tes�’ne b�ld�r�len başvurular arasından �lan ed�len her kadro sayısının 4 (dört)
katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çek�lecek kura �le bel�rlenecekt�r. Kura çek�m�
02.07.2020 tar�h�nde Perşembe Günü Saat 09.00-18.00’da Ün�vers�tem�z 15 Temmuz Kongre ve Kültür
Merkez�’nde yapılacaktır. Herhang� b�r değ�ş�kl�k olması durumunda b�lg�lend�rme �şlemler� Ün�vers�tem�z web
s�tes�n�n (www.s�rnak.edu.tr) duyurular kısmından daha sonra �lan ed�lecekt�r.

 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Bakım-Onarım kadroları (İnşaat Boyacısı/Boyacı-B�na, Marangoz, Sıhh� Tes�satçı/Isıtma ve Sıhh� Tes�satçı) �ç�n
Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) Şırnak İl Müdürlüğü’nce Kurumumuza gönder�lecek başvuru l�stes�nde yer alan
adayların �lan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tesp�t ed�lmes� amacıyla adaylardan �sten�len belgeler kura
çek�m�nden önce �ncelenecek ve şartları taşımayan adayların başvurusu kabul ed�lmeyecekt�r.

Tem�zl�k Personel�, Tem�zl�k Personel� (Esk� Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şek�lde
Yaralanan), Güvenl�k Personel� (S�lahsız) kadroları �ç�n sözlü sınav n�ha� l�stes�nde yer alan adayların; hang�
belgeler� tesl�m edeceğ�, belge tesl�m yer�, tar�hler� ve d�ğer b�lg�lend�rme �şlemler� Ün�vers�tem�z web s�tes�n�n
(www.s�rnak.edu.tr) duyurular kısmından daha sonra �lan ed�lecek olup ayrıca adaylara yazılı tebl�gat
yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları h�zmet alanına �l�şk�n meslekî b�lg� ve becer�lerden, yürütmekle yükümlü
olacakları meslek� yetk�nl�kler�n� ölçmeye yönel�k yapılacaktır.

Sınav Kom�syonu Başkan ve Üyeler�n�n ayrı ayrı verm�ş oldukları puanların ar�tmet�k ortalaması esas alınmak
suret�yle sözlü sınav puanı bel�rlenecekt�r.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzer�nden değerlend�r�lecek olup bu puan adayın atanmaya esas
puanı ve başarı sıralaması �ç�n kullanılacaktır.

Başarı puanının eş�tl�ğ� hâl�nde �se sırasıyla; daha üst öğren�m� b�t�rm�ş olana, öğren�m düzeyler�n�n de aynı olması
hal�nde mezun�yet tar�h� �t�barıyla önce mezun olmuş olana öncel�k ver�lerek en yüksek puandan başlamak üzere
başarı sıralaması bel�rlenecekt�r.

Sınav Kom�syonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suret�yle açık �ş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday bel�rlenecekt�r.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Ün�vers�tem�z web s�tes�n�n
(www.s�rnak.edu.tr) duyurular kısmından �lan ed�lecek olup adaylara ayrıca yazılı tebl�gat yapılmayacaktır.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından �t�baren 3 (üç) �ş günü �ç�nde yazılı olarak Sınav Kom�syonuna
�t�razlarını yapab�l�rler. Yapılan �t�razlar, Sınav Kom�syonuna ulaştıktan sonra 3 (üç) �ş günü �ç�nde karara bağlanır.
N�ha� karar �t�raz sah�b�ne yazılı olarak (�adel� taahhütlü posta �le) b�ld�r�l�r. Adı, soyadı, �mza, �kametgâh adres�
olmayan d�lekçeler �le faks, e-posta veya süres� geçt�kten sonra yapılan �t�razlar �şleme alınmayacaktır.

 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx


Göreve başlamaya hak kazanan adaylar �sten�len belgeler�, Ün�vers�tem�z Personel Da�re Başkanlığına bel�rt�lecek
tar�he kadar şahsen tesl�m edeceklerd�r. Ancak f��len askerl�k görev�nde bulunanlar �le hastalık veya doğum
mazeret� neden�yle belgeler�n� tesl�m etmeye g�demeyecek durumda olanlar (durumlarını bel�rten askerl�k belges�,
doğum raporu veya hastalık raporu �braz etmeler� kaydıyla) belgeler�n� vek�l� (noter vekalet�) aracılığıyla tesl�m
edeb�leceklerd�r.

Belgeler� tesl�m alınan adayların, yazılı tebl�gat yapılmak suret�yle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerl�k vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların; bu durumlarını
belgelend�rmeler� hal�nde kanun� mazeretler�n�n sona ermes�n� tak�ben 30 (otuz) gün �ç�nde göreve başlamaları
gerekmekted�r.

Bel�rt�len süre �çer�s�nde belge tesl�m etmeyenler�n, hakkından feragat edenler�n, başvuru şartlarını taşımadığı tesp�t
ed�lenler�n, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, 2 (�k�) aylık deneme süres� �çer�s�nde �şten ayrılanların,
deneme süres� �çer�s�nde �ş akd� feshed�lenler�n yer�ne, Mezkûr Yönetmel�k hükümler�ne �st�naden yedek l�steden
başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve sonrasındak� �şlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesp�t ed�lenler�n sınavları geçers�z
sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dah� �ptal ed�lecekt�r. Bu k�ş�ler hakkında Türk Ceza
Kanunu’nun �lg�l� hükümler� uygulanmak üzere, Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

 

A-Güvenl�k Görevl�s� (S�lahsız) Adayları İç�n;

1. 5188 sayılı Kanun Gereğ� Özel Güvenl�k temel eğ�t�m�n� başarı �le tamamlamış olmak. K�ml�k geçerl�l�k
süres� dolanlar �ç�n yen�leme eğ�t�m�n�n yapılmış olması ve Val�l�k tarafından düzenlenen geçerl� özel
güvenl�k k�ml�k kartına sah�p olmak.

2. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

3. İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.

4. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda 24 saat vard�yalı çalışmaya müsa�t, sağlık
yönünden herhang� b�r engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.

 

İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç� Güvenl�k Görevl�s� (S�lahsız) 8 Kadın/Erkek
Kura ve

Sözlü Sınav

 

B- Tem�zl�k Görevl�s� Adayları İç�n;

1. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

2. İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.

3. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhang� b�r
engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.



 

İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç� Tem�zl�k Görevl�s� 6 Kadın/Erkek
Kura ve

Sözlü Sınav

 

C- Tem�zl�k Görevl�s� (Esk� Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şek�lde Yaralanan) Adayları
İç�n;

1. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

2. İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.

3. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhang� b�r
engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.

4. Esk� hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şek�lde Yaralanan olduğunu belgelend�rmek.

 

Esk� Hükümlü: Affa uğramış olsa b�le devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, m�llî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, c�nsel saldırı veya çocuğun
c�nsel �st�smarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla
süreyle hap�s cezası alan ya da ceza süres�ne bakılmaksızın z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm g�yenlerden cezasını tamamlayanlar,
cezası ertelenenler, koşullu salıver�lenler, denet�ml� serbestl�kten yararlananlardan esk� hükümlü belges� �le
durumlarını belgelend�renler� �fade eder.

 

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şek�lde yaralanan: 21/6/1927 tar�hl� ve 1111 sayılı Askerl�k Kanunu
veya 16/6/1927 tar�hl� ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Asker� Memurlar Kanunu kapsamına g�ren ve
askerl�k h�zmet�n� yaparken 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 �nc� maddes�nde
sayılan terör olaylarının sebep ve tes�r� sonucu malul sayılmayacak şek�lde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle
mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı �le durumlarını belgelend�renler�  �fade eder.

 

İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç�

Tem�zl�k Görevl�s� (Esk�
Hükümlü/Terörle

Mücadelede Malul
Sayılmayacak Şek�lde

Yaralanan)

1 Kadın/Erkek
Kura ve

Sözlü Sınav

 

D-Bakım-Onarım Personel� (Sıhh� Tes�satçı/Isıtma ve Sıhh� Tes�satçı) Adayları İç�n;

1. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

2 İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.



3 Meslek L�seler�n�n Sıhh� Tes�sat/Isıtma ve Sıhh� Tes�sat programlarından mezun olmak veya 3308 sayılı
Kanun �le meslek yönetmel�ğ� gereğ�nce MEB’den onaylı sert�f�ka sah�b� olmak veya söz konusu meslekte
meslek okuluna a�t alanda ustalık belges�ne sah�p olmak ve 5 yıl deney�ml� olduğunu (SGK Dökümü)
belgelend�rmek veya söz konusu meslekte en az 5 yıl çalıştığını belgelend�rmek. (İşyer� yazısı-SGK Dökümü)

4. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhang� b�r
engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.

 

İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç�
Bakım-Onarım Personel�
(Sıhhı Tes�satçı/Isıtma ve

Sıhhı Tes�satçı)
1 Kadın/Erkek

Kura ve

Sözlü Sınav

 

E-Bakım-Onarım Personel� (İnşaat Boyacısı/ Boyacı-B�na) Adayları İç�n;

1. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

2. İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.

3. Meslek L�seler�n�n sıva-boya veya bu alana g�ren bölümlerden b�r�nden mezun olmak veya söz konusu
meslek alanında ustalık belges�ne sah�p olmak veya MEB’den onaylı sert�f�ka sah�b� olmak, en az 3 yıllık
olmak üzere Resmî kurumlardan veya meslek odalarından alınmış sıva-boya kalfalık ya da ustalık belges�ne
sah�p olmak (İşyer� yazısı-SGK Dökümü)

4. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhang� b�r
engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.

 

İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç�
Bakım-Onarım Personel�
(İnşaat Boyacısı/Boyacı-

B�na)
1 Kadın/Erkek

Kura ve

Sözlü Sınav

 

F-Bakım-Onarım Personel� (Marangoz) Adayları İç�n;

1. İlköğret�m veya Ortaöğret�m (L�se ve Deng� Okul) mezunu olmak.

2. İlana son başvuru tar�h� �t�bar�yle 36 yaşını doldurmamış olmak.

3. Meslek L�seler�n�n Marangozluk, Mob�lya alanından mezun olmak veya MEB onaylı sert�f�ka sah�b�
olmak veya bu alanda Resmî kurumlardan veya meslek odalarından alınmış ustalık belges�ne sah�p olmak
veya en az 3 yıllık olmak üzere Resmî kurumlardan veya meslek odalarından alınmış sıva kalfalık ya da
ustalık belges�ne sah�p olmak (İşyer� yazısı-SGK Dökümü)

4. Ün�vers�ten�n merkez kampüsünde tüm �ç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhang� b�r
engel�n�n bulunmadığını belgelend�rmek.,

 



İl Görev Yer� Kadro Unvanı Meslek Kolu Sayı C�ns�yet Sınav
Durumu

Şırnak Merkez Sürekl� İşç�
Bakım-Onarım Personel�

(Marangoz)
1 Kadın/Erkek

Kura ve

Sözlü Sınav


