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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan metninde yer alan ve aşağıda belirtilen kadrolar 
Türkiye İş Kurumu online sistemindeki teknik hata nedeniyle iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
İptal edilen kadro ilanının: 

ÇALIŞTIRILACAĞI 
HİZMET TÜRÜ 

TALEP 
EDİLEN 
İŞGÜCÜ 
SAYISI 

EĞİTİM 
DURUMU 

ÖZEL ŞARTLAR 
GÖREV 

YAPILACAK İL/ 
İLÇE 

İSTİHDAM 
YÖNTEMİ 

Sürekli İşçi 
(Bakım ve Onarım 

Hizmetleri) 
(Makine bakım-

onarım işleri) 

2 

Ortaöğretim 
(lise ve dengi) 

mezunu 
olmak. 

* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 
Ortaöğretim kurumlarının Makine, Makine Bakım 
Onarım, Makine Teknolojisi Bölümlerinin herhangi 
birinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 
lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim 
Bakanlığından onaylı sertifika, meslek koluna ait alanda 
ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili en az 2 
yıllık tecrübesi olmak. 
* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 
tamamlamış-45 yaşını doldurmamış olmak. 
* Görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, 
stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) 
sağlık sorunu olmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve bağlı 
hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak. 
* İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla VAN il sınırları 
içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/Tuşba-
İpekyolu-Erciş-
Özalp-Gevaş-

Başkale-Muradiye 

Kura ve 
Sözlü Sınav 
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Sürekli İşçi 
(Bakım ve Onarım 

Hizmetleri) 
(Elektrikçi) 

1 

Ortaöğretim 
(lise ve dengi) 

mezunu 
olmak. 

* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, 
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik, 
Elektrikçilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, 
Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektrik, 
Endüstriyel Elektronik, Yüksek Gerilim Sistemleri 
Bölümlerinden herhangi birinden mezun olduğuna dair 
mezuniyet belgesi veya lise ve dengi okul mezunu olup, 
Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika, meslek 
koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip 
olmak. 
* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili en az 2 
yıllık tecrübesi olmak. 
* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 
tamamlamış-45 yaşını doldurmamış olmak. 
* Görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, 
stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) 
sağlık sorunu olmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve bağlı 
hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak. 
* İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla VAN il sınırları 
içerisinde ikamet ediyor olmak. 

VAN/Tuşba-
İpekyolu-Erciş-
Özalp-Gevaş-

Başkale-Muradiye 

Kura ve 
Sözlü Sınav 

Sürekli İşçi 
(Bakım ve Onarım 

Hizmetleri) 
(Sıhhi Tesisat işleri) 

1 

Ortaöğretim 
(lise ve dengi) 

mezunu 
olmak. 

* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek 
liselerinin sıhhi tesisat, sıhhi tesisat - ısıtma, sıhhi tesisat 
ve kalorifer, sıhhi tesisat (ısıtma - doğalgaz iç 
tesisatçılığı), sıhhi tesisat - kalorifercilik - ısıtma, tesisat 
teknolojisi (ısıtma ve tesisat), tesisat teknolojisi (ısıtma 
ve doğalgaz), tesisat teknolojisi, tesisat teknolojisi 
(ısıtma ve sıhhi tesisat), tesisat teknolojisi (ısıtma - 
doğalgaz iç tesisatçılığı), tesisat teknolojisi (ısıtma - 
doğalgaz şebeke tesisatçılığı), tesisat teknolojisi (ısıtma 

VAN/Tuşba-
İpekyolu-Erciş-
Özalp-Gevaş-

Başkale-Muradiye 

Kura ve 
Sözlü Sınav 
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- doğalgaz yakıcı cihazları bakım ve onarımı), tesisat 
teknolojisi ve iklimlendirme (yapı tesisat sistemleri), 
tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ısıtma - 
havalandırma, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat, ısıtma ve 
gaz yakıcı cihazları, ısıtma ve sıhhi tesisat mezun 
olduğuna dair mezuniyet belgesi veya lise ve dengi okul 
mezunu olup, sıhhi tesisat ile ilgili Milli Eğitim 
Bakanlığından onaylı sertifika, meslek koluna ait alanda 
ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
* Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu ile ilgili en az 2 
yıllık tecrübesi olmak. 
* Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını 
tamamlamış-45 yaşını doldurmamış olmak. 
* Görevini yapmaya engel olacak (Ruhsal, fiziksel, 
stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, vb.) 
sağlık sorunu olmamak. 
* Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve bağlı 
hastanesinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel durumu olmamak. 
* İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla VAN il sınırları 
içerisinde ikamet ediyor olmak. 

 6912/1-1 
—— • —— 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan üniversitemizin sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan metninde yer 
alan Noter Kurası tarihi 16.08.2021 saat 10:00'da olacak şekilde değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  6911/1-1 


