T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda”
yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav
yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
İlan Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Başvuru Yeri
Başvuru Şekli
S.N

UNVANI

: 08.02.2022
: 22.02.2022
: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
:Şahsen-Posta
ADET

KPSS PUAN
TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

- Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini
yerine getirmek üzere;
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
- Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak.
1

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış
Girişimcilik Eğitimi sertifikası ile TBDY 2018 kapsamında Veri AnalizGeoteknik Rapor Hazırlama sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
- Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik veya Sosyal Hizmetler önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

2

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Bilişim Teknolojileri sertifikası, Büro Yönetimi ve Sekreterlik
sertifikası ile MEB onaylı İngilizce sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
- Herhangi bir lisans mezunu olmak.

3

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Fotoğraf Çekimi sertifikası, İşiniz İçin Sosyal Medya sertifikası, 3
Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası,
Teknoloji ile Öğretim sertifikası ve Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi
sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile
ilişiği bulunmamak.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin herhangi birinden
lisans mezunu olmak.

4

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Arduino ile Mikrodenetleyicilere Giriş sertifikası, Adobe IIIustrator
CC 2015 Kullanarak Infografik Tasarımı sertifikası, Dijital Ortamda
Bilgi sertifikası ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına
sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
- Herhangi bir önlisans mezunu olmak.

5

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, Teknoloji ile Öğretim
sertifikası, Hasta Kabul sertifikası ile MEB onaylı Bilgisayar
İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası sahibi olmak
- En az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-Üniversitemizin sağlıkla ilgili birimlerinde görevlendirilecektir.

- Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro
hizmetlerini yerine getirmek üzere;
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
- Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak.

6

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı
(C) Sınıfı sertifikası, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve
Operatörlüğü sertifikası, Muhasebede SQL Tabanlı Program
Kullanma-ETA SQLS Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikası ile
Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı sertifikasına sahip olmak.
- İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
-Herhangi bir lisans mezunu olmak.

7

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
İnovasyon sertifikası, Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası, 3
Boyutlu Yazıcıların Farklı Sektörlerde Kullanımı sertifikası ile
CAD/CAM Temelleri sertifikasına sahip olmak.
İlanın ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış
olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
Herhangi bir lisans mezunu olmak.

8

Büro Personeli

1
(ErkekKadın)

KPSS (P3) 2020

-İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Kodlama ve Robotik Eğitmenliği sertifikası, Kişisel Stres Yönetimi
sertifikası, Web Konferans Araçlarına ait Temel Kavramlar ve
Başlıca Avantajlar sertifikası ile Genel İş Sağlığı Güvenliği
sertifikasına sahip olmak.
- En az 2 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
- İlan son başvuru tarihi itibarıyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile
ilişiği bulunmamak.

9

- 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış
olmak.
Destek Personeli
(Temizlik)

2
(Erkek)

KPSS (P94)
2020

- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.

- M.E.B’dan Onaylı (Katı , Sıvı ve Doğalgaz) Kalorifer Ateşçiliği
Sertifikası veya En az 3308 Sayılı Kanuna Göre Kalorifercilik Dalında
Kalfalık Belgesi ile Hijyen Belgesine sahip olmak.
- Temizlik hizmetleri ile Kalorifer hizmetleri alanında çalışmasına
engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu
olmamak.
- 2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış
olmak.
- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.

10

Destek Personeli
(Temizlik)

1
(Kadın)

KPSS (P94)
2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Okul Taşıtlarında Rehber Personel Eğitimi Belgesi ile Hijyen
Belgesine sahip olmak.
- Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek hastalık
ve benzeri durumu bulunmamak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu
olmamak.
- 2020 Kpss B Grubu P3 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış
olmak.
- Herhangi bir lisans Mezunu olmak.
- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesi, Kazıma - Yükleme ve
Tesviye İş Makinası Kullanma Yetki Belgesi ile Hijyen Belgesine
sahip olmak.

11

Destek Personeli
(Temizlik)

1
(Erkek)

KPSS (P3) 2020

- Temizlik hizmetleri alanında çalışmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile
ilişiği bulunmamak.
- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış
mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu
olmamak.

2020 Kpss B Grubu P94 Puan Türünden En Az 50 Puan Almış olmak.
- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.
- Temizlik görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri durumu bulunmamak.
- Hijyen belgesi sahibi olmak.
12

Destek Personeli
(Temizlik)

6
(ErkekKadın)

KPSS (P94)
2020

- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda Temizlik
görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu
Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden
mezun olmak.

13

Koruma Güvenlik
Görevlisi

4
(Erkek)

KPSS (P93)
2020

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14.
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.)
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik
görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
- MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
-Herhangi bir lisans mezunu olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14.
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmak.)
14

Koruma Güvenlik
Görevlisi

1
(Erkek)

KPSS (P3)
2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
MEB onaylı Bilgisayar sertifikası ile İlk ve Acil Yardım sertifikasına
sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik
görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
-En az 2 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile
ilişiği bulunmamak
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan
almış olmak.
-Herhangi bir lisans mezunu olmak.

15

Koruma Güvenlik
Görevlisi

1
(Erkek)

KPSS (P3)
2020

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14.
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.)
-İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip olmak.
-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik
görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak
-İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
-Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak.
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanunun 10. ve 14.
maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak ve belgelendirmek. (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.)
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Koruma Güvenlik
Görevlisi

1
(Erkek)

KPSS (P93) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
Genel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası ile MEB onaylı Bilgisayar
İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda güvenlik
görevini yapmaya ve vardiya usulü çalışmaya engel sağlık sorunu
bulunmamak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
-Makine veya Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının
birinden mezunu olmak.

17

Tekniker

1
(ErkekKadın)

- MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
KPSS (P93) 2020

-İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda görevini
yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
-Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, ElektrikElektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun
olmak.

18

Tekniker

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

- MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikası ile Elektrikçilik
sertifikası veya Elektrik Tesisatçılığı sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda görevini
yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama,
Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi,
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.
19

Tekniker

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

-MEB onaylı Bilgisayar işletmenliği (Operatörlüğü) sertifikası, Ağ
Yönetimi sertifikası ile Ağ İşletmeni sertifikası veya Ağ Sistemleri
ve Yönlendirme sertifikasına sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda görevini
yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
- Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarından
birinden mezun olmak.
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Sağlık Teknikeri

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

- İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan
İlk Yardım sertifikası ile Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
sertifikasına sahip olmak.
- En az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan
almış olmak.
- Radyoloji veya İlk ve Acil (paramedik) önlisans programlarından
birinden mezunu olmak.
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Sağlık Teknikeri

1
(ErkekKadın)

KPSS (P93) 2020

İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikası, İlk Yardım sertifikası, Temel
Bilgisayar Okur-Yazarlığı sertifikası ile Türk İşaret Dili sertifikasına
sahip olmak.
- İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak.
-Erkek adaylar için, askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği
bulunmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl
hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü
hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması
sonucu olumlu olmak.
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm
unvanlar için geçerli)
E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
F) Koruma ve Güvenlik Kadroları için;
1- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl
listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla
13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması
gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi
gerekmektedir.)
3- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla
13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması
gerekmekte olup, bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi
gerekmektedir.)
4-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
6-Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir)
2- 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul
edilecektir).
6- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Güncel)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınmış karekodlu veya aslı) (Güncel)
8-Nitelik alanında istenen sertifikalar Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir). (Kamu
Kurumları ile Yükseköğretim Kurumlarından alınan onaylı belgeler değerlendirilmeye alınacaktır.)
9-Özgeçmiş

10-Fotoğraf (2 Adet)(Güncel)
11- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak
imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.).
12- Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmaya engel olabilecek Psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük,
topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı kekemelik vb engeller bulunmadığına dair sağlık raporu (Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan
İstenecektir)
Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler
ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen /posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar
sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı
(ilçelerde bulunan) birimlerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile
yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun
olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal
edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya
hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemiz web
(www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar
yedek aday ilan edilir.
Adayların puanları eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde
sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
Tel: 0388 225 2678-2774-2670-2671

