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Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

29.08.2022 tarihli ve 31938 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan “4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI” mızda aşağıda 
belirtilen düzeltmeler yapılmıştır. 

İlan Sıra 
No Unvanı Adet Mezuniyet 

Durumu 
KPSS Puan 
Yılı/Türü Aranan Nitelikler Görev Tanımı/Yeri 

KGG 01 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

8 Ön lisans 2020/KPSS 
(P93) 

*Yükseköğretim kurumlarının Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik ve Koruma, 
Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 
bölümlerinden/programlarından birinden mezun olmak.
*5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 
10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
*Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış ve 
geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik 
Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.*Üniversitemiz tüm 
birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekanda 
çalışmasına engel durumu bulunmamak. 
*Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim yerinde 
oturuyor olmamak. 
*5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik 
Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca 
güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını 
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
*Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy 
uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (170 
cm. ’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre 
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 
17’den az olmamak, (örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın 
kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması 
gerekmektedir.) 
*2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana 
sahip olmak.

*Üniversitemiz tüm birimlerinde 
(merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen 
görevlendirilecektir. 
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KGG 02 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Kadın) 

2 Ön lisans 
2020/KPSS 

(P93) 

*Yükseköğretim kurumlarının Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik ve Koruma, 
Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 
bölümlerinden/programlarından birinden mezun olmak.
*5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 
10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
*Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış ve 
geçerlilik süresi dolmamış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik 
Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. 
*Üniversitemiz tüm birimlerinde 24 saat esasına göre vardiyalı 
ve iç/dış mekanda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
*Mesai giriş/çıkış saatlerine engel olacak yerleşim yerinde 
oturuyor olmamak. 
*5188 sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Özel Güvenlik
Görevlileri Sağlık Şartları Başlıklı Yönetmelik uyarınca 
güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını 
sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak 
kazanma durumunda istenecektir.) 
*Başvuru süresi içinde sağlık kurumlarından alınmış boy 
uzunluğu ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (160 
cm. 'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre 
cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 
17’den az olmamak, (örneğin; 160 cm boyunda olan bir adayın 
kilosunun 60+13=73’ten fazla, 60-17=43’ten az olmaması 
gerekmektedir.) 
*2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana 
sahip olmak. 

*Üniversitemiz tüm birimlerinde 
(merkez ve ilçe) ihtiyaca binaen 
görevlendirilecektir. 
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BP 01 
Büro Personeli

(Kadın) 
3 Ön lisans 

2020/KPSS 
(P93) 

*Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
*MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
*2020 KPSS (P93) puan türünden en az 55 (elli beş) puana 
sahip olmak. 

*Diş Hekimliği Fakültesi 
bünyesinde büro hizmetlerinde 
görevlendirilecektir. 

DP 05 

Destek 
Personeli 
(Bakım 
Onarım-
Mobilya) 
(Erkek) 

1 
Lise ve 

dengi okul

2020/ 
KPSS 
(P94) 

*Ortaöğretim kurumlarının Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik 
Lisesi Ahşap Teknolojisi alanının Ahşap Doğrama İmalatı, 
Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya 
İmalatı dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı Ahşap 
Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, 
Mobilya İskeleti ve Döşemesi bölümlerinden / alanlarından 
birinden mezun olmak ya da Ortaöğretim veya dengi okul 
mezunu olup 3308 sayılı Kanun’a göre Ahşap Teknolojisi alanı 
Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı 
(Doğramacılık), Mobilya İmalatı dalları veya Mobilya veya İç 
Mekan Tasarımı alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan 
ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi dalında 
ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.  
*İlgili alanda (Marangoz) en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip 
olmak. 
*Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış 
mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu 
bulunmamak. 
*2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puana sahip 
olmak. 

*Gerektiğinde her türlü destek 
hizmetlerinde de (temizlik, ilgili 
alanda basit bakım-onarım, 
dağıtım ve taşıma vb.) görev 
yapacaktır. 
*Üniversitemize bağlı bütün 
birimlerde mobilya işleri, ahşap, 
PVC, alüminyum doğrama kapı 
ve pencere sistemlerinin bakımını 
ve onarımını yapmak. 
*Rektörlükçe belirlenecek hizmet 
birimlerinde görev yapacaktır. 
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BAŞVURU SÜRECİ 
Başvuru Süreci Tablosu 

İlan Yayın Tarihi 29.08.2022 
Başvuru Başlangıç Tarihi 29.08.2022 
Son Başvuru Tarihi 16.09.2022 (Mesai Bitimine Kadar) 

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 26.09.2022 (En geç) 

Yazılı Sınav Yapılmayacak Unvanlar İçin Nihai 
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 

05.10.2022 (En geç) 

Yazılı Sınav Tarihi (Programcı unvanı için) Nihai Sonuçların Açıklanma Tarihinden Sonra Web Sayfasından Duyurulacaktır. 

Şekli ve Adresi  
*Adayların ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren başvuru takviminde yer alan tarihlere riayet ederek başvurularını yapmaları 

gerekmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer 
belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, 
eksik belgeli dosyalardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir. Posta yoluyla yapılan 
başvurularda kuruma ulaşma tarihi son başvuru tarihini geçmişse başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (384) 228 10 53 
numaralı hattan arayarak yardım alabileceklerdir. Fax, e-posta, internet kanalı vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

*Posta yolu ile başvuru yapacak adayların (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir / Merkez Rektörlük 
Binası Personel Daire Başkanlığı) adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Belgeler  
*Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.) (Başvuru formunda bütün bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekir.)  
ÖNEMLİ NOT: Şahsen ve elden başvurularda belgelerin fotokopilerini teslim edecek adaylar, belge teslimi esnasında asıllarını ibraz etmeleri ve teslim 

edilen tüm belgelerin okunaklı olması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda belgelerin fotokopilerini veya onaylı suretini gönderen adayların 
atanmaya hak kazanma durumunda asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Karekodlu belge gönderen adaylar, doğrulama kodu ve karekodunun okunaklı 
olmasına dikkat etmeleri gerekir. Doğrulama kodu okunmayan ya da sistemden doğrulanmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.  
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