
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
TÜBİTAK

Son Başvuru Tarihi : 08 Şubat 2017
Yayınlanma Tarihi : 30 Ocak 2017

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE ***Büro Yönetimi ve Sekreterlik işleri ile ilgili en az 3 yıl deneyim sahibi 
olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyeri ile SGK? dan alınacak belgeyle ibraz etmek***Resmi yazı 
oluşturma ve yönetimi konusunda yetkin ve tecrübeli olmak***iletişim kuvvetli(yazılı-sözlü)olmak***Detaylara önem 
veren, sonuç odaklı çalışan***Raporlama ve zaman yönetimi kabiliyetine sahip olmak***Planlama ve organizasyon 
yeteneğine sahip olmak***MS Office programlarına hakim olmak***İyi derecede on parmak klavye kullanabilmek**** 
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı 
yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe 
aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline 
ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu 
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP93 60 puanı olan adayların başvuruları kabul 
edilecektir - Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, 
yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve 
kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden 
çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden 
(önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek
şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son 
müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, 
aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece 
bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan 
alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve 
adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya 
sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - 
Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet 
edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi 
statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Sekreter 3 Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi

Meslek Yüksek Okulu Önlisans İşletme Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans İşletme Yönetimi Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans

Meslek Yüksek Okulu Önlisans Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60



Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : GEBZE
KOCAELİ / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 2

Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli

ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ

TÜBİTAK
Son Başvuru Tarihi : 08 Şubat 2017
Yayınlanma Tarihi : 30 Ocak 2017

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE ***Kamu haklarından yasaklanmamış olmak***Görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak***Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına 
seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı 
aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak***silahlı Özel 
Güvenlik Görevlisi Kartı sahibi olmak***Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak***En 
az 1(bir)yıl özel güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak(BELGELENDİRİLMESİ İSTENECEK)***İşe alınacak Özel Güvenlik 
Görevlisinin Kocaeli?nin Gebze ve Darıca ilçelerinde ikamet etmesi istenecektir***Talep şartlarına durumu uyan 
adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden 
veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. - Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda 
bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu 
kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. - Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 
sonuçları geçerli olup, 2016 KPSSP93 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir - Taleplere başvuru yapan 
ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp 
taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu 
durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer 
kişiler listelere dahil edilecektir. - Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar 
içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını 
açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir
sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden 
fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - 
Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının 
üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum
ve kuruluşuna bildirilecektir. - İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu 
kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda 
bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet 



etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan 
kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü

Güvenlik Görevlisi 1 Okuldan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Önlisans

En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi

Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60

Aranan Nitelikler

Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi

Meslek Belgeleri ve Sertifikaları Güvenlik Görevlisi Kimlik Belgesi (silahlı)

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : TÜBİTAK/BİLGEM
Barış Mah.Dr.Zeki Acar Cad.
GEBZE
KOCAELİ / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 15

Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli


