
 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI EK İLANI 

18.09.2022 tarih ve 31957 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 657/4-B 
sözleşmeli personel alım ilanımıza aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2 nci 

maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını 
Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden 
öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 30 Kasım – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Boğaziçi 
Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde 
yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden 
duyurulacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
SINAV KONULARI VE PUANLARI 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
a. Genel Kültür, 
b. T.C. Anayasası, 
c.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) 
bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden 
değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili 
herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı 
puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon 
sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen 
pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı 
sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan 
almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav 
sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği 
durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası 
gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde 
atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan 
adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca 
Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde 
duyurulacaktır. 



 

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar 
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri 
tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin 
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli 

internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı 
İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin 
ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait 
www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve 

başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin 
“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.  

İlanen duyurulur. 
Boğaziçi Üniversitesi 
34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4430 
Güney Kampüs 
 14086/1/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI EK İLANI 
06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 657/4-B 

sözleşmeli personel alım ilanımıza aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2 nci 

maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını 
Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden 
öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 30 Kasım – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Boğaziçi 
Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde 
yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi  www.boun.edu.tr adresinden 
duyurulacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava 
alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
SINAV KONULARI VE PUANLARI 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
a. Genel Kültür, 
b. T.C. Anayasası, 
c.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
e. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
f. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 



 

g. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan, (b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) 

bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden 

değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili 

herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Bu şekilde hesaplanan başarı 

puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon 

sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen 

pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı 

sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan 

almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav 

sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği 

durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası 

gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde 

atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan 

adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca 

Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde 

duyurulacaktır. 

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar 

sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri 

tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait  www.boun.edu.tr   adresli internet sitesinin 

“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İTİRAZ 

Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr  adresli 

internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı 

İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin 

ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait 

www.boun.edu.tr   adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve 

başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr  adresli internet 

sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.  

İlanen duyurulur.  

Boğaziçi Üniversitesi 

34342 Bebek/İstanbul Tel: 0212 359 4430 

Güney Kampüs 

 14086/2/1-1 


