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16.03.2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B (Sözleşmeli Personel) alım ilanımız içerisinde yer 
alan 07 ve 08 no.lu ilanlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

07 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

2 Ön Lisans 
(KPSS P93)

- Erkek olmak. 
- Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 40 ve üzeri puan almış olmak. 
- Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
- En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 
- 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. 
- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin 
dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 
- İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 

08 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

2 Ortaöğretim
(KPSS P94)

- Erkek olmak. 
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 40 ve üzeri puan almış olmak. 
- Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
- En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 
- 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. 
- Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 
dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin 
dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 
- İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 
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