
 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:  
DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin sözleşmeli personel alımıyla ilgili, 27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı 
Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızın aranan şartlar bölümünde yer alan 
mezuniyet şartının sehven hatalı yazılmış olduğu tespit edilmiş olup, Ek:1 tabloda yer aldığı 
şekliyle düzeltilmesi uygun görülmüştür. 

Kadrolarımıza başvurular devam etmektedir. 
Düzeltmesi Yapılan Sözleşmeli Personel Alım İlanı; 

Ek:1 
İLAN 
NO 

POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR 

2022/7 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

8 Ön Lisans 

1- Ön Lisans mezunu olmak. 
2-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanunun 10.maddesinde belirtilen şartları 
taşımak. 
3-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik 
Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. 
4-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru 
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel 
Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. 
5-170 cm den kısa olmamak ve boy 
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile 
kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az 
olmaması. (Örneğin: boy uzunluğu 170 cm ise 
en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg 
olmalıdır.) 
6-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan 
almış olmak.  
7-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını 
bitirmemiş olmak.  
8-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı 
ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu 
olmamak, 
9-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 
ilçeler dâhil çalıştırılacaktır. 

2022/10 

Destek 
Personeli 
(Temizlik 
Görevlisi) 
(Erkek) 

7 
Lise veya 

Dengi 

1-Orta öğretim (Lise veya dengi meslek lisesi) 
mezunu olmak, 
2-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan 
almış olmak.  
3-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını 
bitirmemiş olmak. 
4-Bahçe işleri, çevre düzenleme işleri ve 
temizlik işlerini devamlı yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak.  
5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 
(ilçeler dâhil) bahçe bakımı, çevre düzenleme, 
taşıma işleri ve temizlik işlerinde 
çalıştırılacaktır. 

İlanen Duyurulur. 
    8862/1/1-1 



 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:  

İPTAL İLANI 

27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

sözleşmeli personel alım ilanımızın içeriğinde yer alan, İlan No:2022-8 ve İlan No:2022-9 nolu 

ilanlar İPTAL edilmiştir.  

İptali Yapılan Sözleşmeli Personel Alım İlanı; 

Ek:1 

İLAN 

NO 
POZİSYON ADET ÖĞRENİM ARANILAN ŞARTLAR 

2022-8 

Tekniker 

(Aşçı)       

(Erkek)) 

2 Ön Lisans 

1-Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve 

Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi 

ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek 

İşletmeciliği programlarının birinden ön lisans 

mezunu olmak.  

2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup 

bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile 

belgelemek.  

3-KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan 

almış olmak.  

4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

ilçeler dâhil çalıştırılacaktır. 

2022/9 

Teknisyen     

(Aşçı 

Yardımcısı) 

(Erkek 

2 
Lise veya 

Dengi 

1-Ortaöğretim kurumlarının aşçılık, yiyecek 

içecek veya mutfak bölümlerinin birinden 

mezun olmak.  

2-Alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olup 

bunu Sosyal Güvenlik prim dökümü ile 

belgelemek.  

3-KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan 

almış olmak.  

4-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını 

bitirmemiş olmak.  

5-Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde 

ilçeler dâhil çalıştırılacaktır. 

İlanen Duyurulur. 

    8862/2/1-1 


