
GENEL ŞARTLAR: 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine 
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3)  İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, 

4)  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) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 
bulunmamak, 

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve 
kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin 
propagandasını yapmamış olmak, 

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

8)  Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak), 

9) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı 
olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek, 

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 

11)  İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, 

şartları aranır. 

II) ÖZEL ŞARTLAR: 

1- İş yerlerinde bu iş ile ilgili en az 1 yıl süreli olarak deneyimli olmak, 

2- Hijyen belgesine sahip olmak, 

3- 18 -50 yaşları arasında olmak, 

4- Emekliliğe hak kazanmış veya emekli olmamak, 

5- Askerliğini yapmış veya muaf olmak (Erkek adaylar için) 

6- En az ilkokul, en çok lisans mezunu olmak, 

7- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak, 

8-Gaziantep ili Şehitkamil,Şahinbey veya Oğuzeli ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak. 

III) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, 
kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç 
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

IV) KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

İŞKUR tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş 
sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 



17.12.2021 tarihinde, saat 10:00 'da  Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı 

Spor Salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. 

Kura sonucu belirlenen adaylar Gaziantep Üniversitesi internet sitesinde (www.gantep.edu.tr) ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

V) KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN 
BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 
nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü 
sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas 
başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. 

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve 
sözlü iletişimleri, beceri, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak 
üzere beceri alanında toplam 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim ve 
teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve 
başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir. 

Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve 
belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır. 

  

VI) SÖZLÜ SINAV DUYURUSU 

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre  sözlü sınav yapılacaktır. 
Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Gaziantep Üniversitesi 
internet sitesinde (www.gantep.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. 

Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Gaziantep  Üniversitesi internet 
sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

  

 


