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HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

 

Hitit Üniversitesi bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere  4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların 

İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 

İş-Kur üzerinden “Sürekli İşçi” alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. 

  

Sürekli İşçi İş Kolu 

 Alınacak 

Personel 

Sayısı 

Öğrenim Durumu Yaş Sınırı 

 

Sınav Durumu 

 

Çalışma Yeri 

  

 Güvenlik Görevlisi 

 

1 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

İskilip Meslek 

Yüksekokulu 

  

 Güvenlik Görevlisi 

 

1 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Sungurlu Meslek 

Yüksekokulu 

  

 Güvenlik Görevlisi 

 

1 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Osmancık Ömer 

Derindere MYO 

   

 Güvenlik Görevlisi 

 

1 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Kargı Eğitim  

Birimi  

 

 Güvenlik Görevlisi 

 

1 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Bayat Eğitim  

Birimi 

  

 Güvenlik Görevlisi 

 

2 
Ortaöğretim, Ön Lisans, 

Lisans 
18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Çorum İli ve  

İlçeleri 

 Temizlik Görevlisi 1 İlköğretim, Ortaöğretim  18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Sungurlu Meslek 

Yüksekokulu 

 Temizlik Görevlisi 1 İlköğretim, Ortaöğretim  18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Kargı Eğitim  

Birimi 

 Temizlik Görevlisi 1  İlköğretim, Ortaöğretim  18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Bayat Eğitim  

Birimi 

 Temizlik Görevlisi 5 İlköğretim, Ortaöğretim  18-35 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

Çorum İli ve  

İlçeleri 

 Temizlik Görevlisi 

(Eski Hükümlü ve     

Terörle mücadelede 

malul sayılmayacak  

şekilde yaralananlar) 

3 
İlkokul, İlköğretim, 

Ortaöğretim, Ön Lisans 
18-45 

 

 

Noter Kurası/Sözlü 

Sınav 

 

 

Çorum İli ve  

İlçeleri 

TOPLAM 18 
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Şartları uyan adayların, 10.01.2020-14.01.2020 tarihleri arasında başvurularını Çorum İş-Kur İl 

Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D 

maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek 

olup, 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.   

 

2. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir. 

 

3. İstihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İş-Kur tarafından bildirilen başvurular 

arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. 

 

4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, 

sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hitit.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.  

Kuraya katılacak   adaylar   ve   kura   sonucu   yerleştirilen   adaylara   herhangi   bir   yazılı   tebligat 

yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç 

edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede 

başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. 

 
7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı 

veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven 

yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı 

halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

 

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve 

başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir. 

 

9. Kura çekiminin 28.01.2020 tarihinde saat 10:00’da Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Abdullah 

Tayyip Olçok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması 

durumunda Üniversitemiz www.hitit.edu.tr internet adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.  

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, 

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla Türk vatandaşı olmak,  

 

2. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan 

mezun olmak,  

 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 

http://www.hitit.edu.tr/
http://www.hitit.edu.tr/
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4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış 

olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak), 

 

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 

yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltasakı yahut bunlarla 

irtibatı bulunmamak, 

 

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

 

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, 

 

8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak, 

 

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak), 

 

10. Talepler Çorum Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Çorum’da 

ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir, 

 

 

Eski Hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan; 

 

11. Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 

suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından 

mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecelik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm 

giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası erteleneler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten 

yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

       
12. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 

sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı  

Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu 

malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını    

gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

 

13. Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik 

temel eğitimini başarı ile tamamlayarak son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel 

güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 

 


