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T.C. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli 

ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak 

suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İlan No Unvan Kadro 

Sayısı   

KPSS Puan 

Türü 

Cinsiyet Aranan Nitelikler 

2022/35 Büro 

Personeli 

     5 KPSS(P93) - • Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı ön lisans programından 

mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/36 Büro 

Personeli 

     2 KPSS(P93) Kadın • Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik ön lisans programından 

mezun olmak. 

• En az 6 (altı) ay büro sekreterliği 

tecrübesine sahip olmak ve bu 

durumu SGK hizmeti dökümü ile 

veya çalıştığı işyerinden alacağı 

resmi yazı ile belgelendirmek. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Rektörlüğümüze ait sağlık 

birimlerinde görev yapılabilecektir. 

2022/37 Büro 

Personeli 

4 KPSS (P3) - • İşletme, Maliye veya İktisat lisans 

programından mezun olmak. 

• Özlük işleri, bordrolama ve SGK 

uygulamaları belgesine sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Üniversitemizin birimlerinin maaş 

işlemlerinde görev yapacaktır. 

2022/38 Büro 

Personeli 

3 KPSS(P93) - • Muhasebe, Bilgisayar Destekli 

Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

• Muhasebe-Finansman, Temel 

Muhasebe veya Özlük işleri, 

bordrolama ve SGK işlemleri 

belgelerinden en az birine sahip 

olmak. 
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• Alanında en az 1 (bir) yıl deneyime 

sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Birimlerin muhasebe ve mali 

işlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/39 Büro 

Personeli 

3 KPSS(P93) - • Muhasebe, Bilgisayar Destekli 

Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

• Muhasebe-Finansman, Temel 

Muhasabe veya Özlük işleri, 

bordrolama ve SGK işlemleri 

belgelerinden en az birine sahip 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Birimlerin muhasebe ve mali 

işlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/40 Büro 

Personeli 

2 KPSS (P3) - • İşletme, Maliye veya İktisat lisans 

programından mezun olmak. 

• Özlük işleri, bordrolama ve SGK 

işlemleri belgesine sahip olmak. 

• Bankacılık alanında en az 3 (üç) yıl 

deneyime sahip olmak ve bu 

durumu belgelendirmek. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Bütçe ve Bankacılık işlemlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2022/41 Büro 

Personeli 

 

 

2 KPSS (P93) - • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ön 

lisans mezunu olmak. 

• En az (C) sınıfı İş Güvenliği 

Uzmanlığı sertifikasına sahip 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

hizmetlerinde görev yapacaktır. 

2022/42 Büro 

Personeli 

1 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim kurumlarının fotoğraf 

alanından mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Koordinatörlüğünde görev 

yapacaktır. 

2022/43 Büro 

Personeli 

1 KPSS (P93) Erkek • Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim, 

Radyo ve Televizyon Programcılığı, 

Yeni Medya ve Gazetecilik ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 
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• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Koordinatörlüğünde görev 

yapacaktır. 

2022/44 Büro 

Personeli 

2 KPSS (P3) Kadın • İlahiyat-İslami İlimler Fakültesi 

lisans mezunu olmak veya bu alanda 

yüksek lisans yapmış olmak. 

• Manevi rehberlik sertifikasına sahip 

olmak. 

• Öğrenci veya yaşam koçluğu 

belgesinden birine sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Psikososyal Merkezinde 

çalıştırılacaktır.  

2022/45 Büro 

Personeli 

3 KPSS (P93) - • Muhasebe, Bilgisayar Destekli 

Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları ön lisans 

programlarının birinden mezun 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Yenice, Eflani, Eskipazar 

ilçelerinden birinde görev 

yapacaktır. 

2022/46 Büro 

Personeli 

2 KPSS (P3) - • Mütercim - Tercümanlık (Fransızca) 

Lisans mezunu olmak 

• Mezuniyet tarihinden sonra yabancı 

dil alanında en az 1 (bir) yıl 

deneyimli olduğunu SGK hizmet 

dökümü ile belgelendirmek. 

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

tarafından kabul edilen ve geçerlilik 

süresi dolmamış yabancı dil 

sınavlarının birinden en az 80 puan 

aldığını belgelendirmek. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde görev 

yapacaktır.  

2022/47 Mühendis 1 KPSS (P3) - • Makine Mühendisliği lisans 

programından mezun olmak. 

• En az (C) sınıfı İş Güvenliği 

Uzmanlığı sertifikasına sahip 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinde çalıştırılacaktır. 

2022/48 Tekniker 2 KPSS (P93) - • Bilgisayar Programcılığı ön lisans 

Programından Mezun Olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 

görev yapacaktır. 



4 
 

2022/49 Tekniker 1 KPSS (P93) - • Tıbbi Aromatik Bitkiler ön lisans 

Programından Mezun Olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Araştırma Merkezinde görev 

yapacaktır. 

2022/50 Tekniker 1 KPSS (P93) - • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön 

lisans Programından Mezun Olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Sağlık birimleri laboratuvarlarında 

görev yapacaktır. 

2022/51 Teknisyen 1 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim kurumlarının elektrik 

alanından mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• PLC ve Otomasyon Sistemleri 

Elektrik Elektronik Teknolojisi 

sertifikasına sahip olmak. 

• Makine-elektrik-elektronik cihaz 

görevlisi olarak görev yapacaktır. 

2022/52 Teknisyen 1 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim kurumlarının 

endüstriyel bakım onarım alanından 

mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Peyzaj işlerinde kullanılan alet ve 

cihazların bakım ve tamir işlerinde 

çalıştırılacaktır. 

2022/53 Teknisyen 2 KPSS (P93) Erkek • Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön 

lisans programından mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Üniversitemiz konferans 

salonlarında görev yapacaktır. 

2022/54 Teknisyen 2 KPSS (P93) - • Bilgisayar Teknolojileri ön lisans 

programından mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Bilgisayar donanım-tamir bakım 

tecrübesi olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/55 Teknisyen 2 KPSS (P93) - • Grafik ön lisans programından 

mezun olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 40 (kırk) 

yaşını doldurmamış olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/56 Destek 

Personeli 

2 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim kurumlarının herhangi 

bir alanından mezun olmak. 

• Kartonpiyer alçı ve boya işlerinde 

deneyim sahibi olmak veya alanla 

ilgili sertifikası bulunmak. 
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• Son başvuru tarihi itibariyla 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/57 Destek 

Personeli 

1 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim Kurumlarının Metal 

Teknolojisi alanından mezun olmak. 

• Kaynak işlerinde ve alüminyum 

veya PVC imalat montaj işlerinde 

tecrübeye sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/58 Destek 

Personeli 

2 KPSS (P94) Erkek • Ortaöğretim kurumlarının herhangi 

bir alanından mezun olmak. 

• Fayans ve mermer işlerinde 

deneyimli olmak veya alanla ilgili 

sertifikaya sahip olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/59 Destek 

Personeli 

1 KPSS (P93) Erkek • Herhangi bir ön lisans  

programından mezun olmak. 

• Araç bakımı ve temizliği işlerinde  

en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde 

görev yapılabilecektir. 

2022/60 Destek 

Personeli  

1 KPSS (P93) Erkek • Herhangi bir ön lisans mezunu 

olmak. 

• Doğalgaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz 

servis personelliği belgesine sahip 

olmak. 

• Son başvuru tarihi itibariyla 35 

(otuzbeş) yaşını doldurmamış 

olmak. 

• Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığında ısıtma sistemleri 

bakımcısı olarak görev yapacaktır. 

 

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak, 

2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 
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Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması 

gerekmektedir. 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket 

etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 

içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı 

feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması 

gerekmektedir.  

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 

7- Askerlikle ilişiği bulunmamak. 

8- Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden 

önceye ait olması gerekmektedir. 

9- Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu 

kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan veya internetten alınan 

sertifikalar kabul edilmeyecektir. 

10- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan 

tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)  

11- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) 

vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. 

12- Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış 

mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 

13- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması 

ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 

hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme 

imzalanacaktır. 

14- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde 

hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare 

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. 

15- Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak. 

16- Deneyim, tecrübe şartı aranan ilanlar için, deneyim ve tecrübenin SGK hizmet dökümü 

ile veya çalışılan işyerinden alınan imzalı kaşeli belge ile kanıtlanması gerekmektedir. 

  

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak 

yapacaklardır.  

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan 

adayların başvuruları ile faks veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.  

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Başvuru Başlangıç : 27.06.2022 (Mesai Başlangıcı)  

Başvuru Bitiş : 14.07.2022 (Mesai Bitimi)  

Başvuru Adresi : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir 

Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük. 

mailto:başvuru@karabuk.edu.tr
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

 

1- Başvuru Formu. (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) (Fotoğraflı ve 

imzalı), (İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır). 

2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi, 

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

4- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup, 

sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 

5- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 

6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir). 

7- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir). 

8- SGK Hizmet Dökümü (SGK belgesi istenen pozisyonları için) (e-devletten temin 

edilebilir). 

9- Unvan için aranan nitelikler kısmında istenilen diğer belgeler 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR 

 

2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday 

www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday 

belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet 

tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) 

 

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden 

ayrıca ilan edilecektir. 

 

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan 

şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak 

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.  

 

İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan 

anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan 

kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir. 

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan 

edilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 


