BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
İlan başvuru süresi bittikten sonra İŞKUR tarafından gönderilen listelere giren adaylar
ilanda belirtilen şartlarla ilgili belgeleri 24.02.2020 - 25.02.2020 tarihlerinde ( mesai saati
bitimine kadar), Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi No:7/1 Sivas Merkez adresine teslim etmeleri
gerekmektedir.
Müdürlüğünüz tarafından gönderilecek olan ilan başvuru listesine giren ancak, belirtilen
tarihe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar ile yapılan inceleme sonucunda durumu
talep şartlarına uymayan adaylar noter kurasına dahil edilmeyecektir.
İSTENİLEN BELGELER
Üniversitemiz İşgücü talep formlarında ve ekte yer alan açık iş ilan metinlerinin her
birinde ilgili adaylardan istenilen belgeler belirtilmiştir.
NOTER KURA TARİHİ VE YERİ
Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/02/2020 tarihinde Üniversitemiz
internet adresinde ( www.sivas.edu.tr ) DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
Noter huzurunda kura çekimi 27.02.2020 tarih ve
saat 09:00 da FİDAN
YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ ERGÜN GÖZE SALONUNDA yapılacaktır.
Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin
listesi Üniversitemiz (www.sivas.edu.tr) internet
adresinde
DUYURULAR
kısmında
yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine
posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday
sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda
aday kura çekim salonuna alınacaktır.
Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi
Üniversitemiz kurumsal internet sayfasından ( www.sivas.edu.tr ) takip edilebilecek, ayrıca
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Sivas Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi internet adresinde ( www.sivas.edu.tr) DUYURULAR kısmında
yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla
tebliğat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık iş sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. Yürürlükte
olan yasal mevzuatlar çerçevesinde işe yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. İşe
başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından
başlayarak yerleştirme yapılır. Asil ve yedek adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (
www.sivas.edu.tr ) ilan edilecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz
sayılacaktır. Ayrıca, atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin atama işlemleri iptal
edilip gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu
hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi
uygulanacaktır.
2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir işyeri ve bir meslek koluna)
başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.
3. Açık iş pozisyonları için sözlü sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı
oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi
maksadıyla ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının
4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların
atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. 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.
7. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından
belirlenecektir.

