
 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek 
üzere; 06.02.2023 tarihli ve 32096 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 4/B 
Sözleşmeli Personel Alım ilanı aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir. 

İLAN 
KODU 

UNVANI ADET ÖĞRENİM 
PUAN 
TÜRÜ 

ARANAN NİTELİKLER 

KGG-1 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

7 Ön Lisans KPSSP93 

1-  Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön 
lisans programlarının birinden mezun olmak. 
2- 2022 KPSSP93 puanı en az 60 olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
4- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair 
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
5- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel 
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. 
6- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle 
geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
7- Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya 
engel bir durumu bulunmamak. 
8- 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 kilosu en fazla 70+15=85 kg ve 
en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
9- Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

KGG-2 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

1 
Lise ve 
Dengi 

KPSSP94 

1- Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının 
herhangi bir alanından mezun olmak. 
2- 2022 KPSSP94 puanı en az 60 olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
4- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair 
Kanun’un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
5- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel 
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. 
6- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle 
geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 
kartına sahip olmak. 
7- Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya 
engel bir durumu bulunmamak. 
8- 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 kilosu en fazla 70+15=85 kg ve 
en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 
9- Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

İLETİŞİM: 
Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı 
Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane 
Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1361 
İlanen Duyurulur. 1561/1-1 


