
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM KURA SONUÇ 
DUYURUSU 

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında 17-22 Haziran 2020 
tarihleri arasında İŞKUR tarafından ilan edilen Sürekli İşçi alımına yönelik 26 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirilen noter kura sonucuna göre asıl ve yedek olarak belirlenen aday 
listelerine duyuru linklerden ulaşılabilir. 

   

 
KURA SONUCUNA GÖRE ASIL ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ 

BELGELER 
Asıl adaylar 01.07.2020 – 06.07.2020 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
1. Başvuru Dilekçesi  
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)  
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)  
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) veya 
 aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi  
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi 
üzerinden de alınabilir.) . 
7. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)  
8. Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/7 maddesi gereğince raporda 
mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan 
raporlar kabul edilmeyecektir.) 
9- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 
inci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge. 
10. İnşaat boyacısı/ boyacı unvanı için Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun 
olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği 
gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık 
veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı 
veya SGK dökümü), ( Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek ) 
11.Adaylar istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak beyan etmek zorundadır. Eksik belge, 
yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar sözlü sınav hakkını kaybederler. 
 

*Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Sınav Yeri                   : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Ahmet Necdet      

                                                  Sezer Kampüsü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 



 

Sözlü Sınav Tarihi ve Saatleri :08.07.2020 

Hayvan Bakıcısı ile İnşaat Boyacısı/Boyacı 

08:30-10:30  Saatleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Temizlik Görevlisi (Listede 1. – 20. Sırada yer alan adaylar) 

10:30-12:30  Saatleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Temizlik Görevlisi (Listede 21. – 40. Sırada yer alan adaylar) 

14:00-16:00  Saatleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. 

Temizlik Görevlisi (Listede 41. Ve sonraki sırada yer alan adaylar) 

16:00-18:00  Saatleri arasında sözlü sınav yapılacaktır. 

COVİD-19 Salgını nedeniyle belirtilen saatlerde sözlü sınav yerinde olmanızı önemle 
rica ederiz. 

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı       : 09.07.2020 

 

GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylara, söz konusu mülakatlarda, başvuru yaptıkları 
unvana ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır. 

2. Adayların mülakatta başarılı sayılabilmesi için; 

Sözlü sınav puanı yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda 
yedek adayın isimlerini kapsayan bir listede belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin 
itirazlar sınav kurulunca incelenir. 

Başarı puanının eşit olası durumunda sırasıyla; 

Diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de 
aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bununda eşit olması 
durumunda yaşı büyük olana, bu durumda da eşitlik olması halinde Afyonkarahisar ilindeki 
ikamet kaydı en eski olana öncelik verilir. 

 

3. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı 
veya pasaport) bulundurmak zorundadır. 

4.  Sözlü sınav sonucu işe girmeye hak kazanan adaylar 09.07.2020 tarihinde 
www.aku.edu.tr web adresinden yayımlanacaktır.  

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır  

 

5. 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.  

 

6. Sözlü sınava gelmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. 


