
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YEDEK ADAY 

SÖZLÜ MÜLAKAT VE TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR 

 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 13.07.2020 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Sürekli İşçi Alımı ilanına başvuru yapan ve noter huzurunda çekilen kura sonucu 

mülakata sınavına girmeyi hak kazanan adayların 05.08.2020 - 07.08.2020 tarihlerinde  sözlü 

mülakat işlemleri tamamlanmış olup, sözlü mülakat sonucu asil ve yedek olarak atanmaya hak 

kazanların listesi Üniversitemizin web sayfasında yayınlanmıştır.  

Kura sonucu belirlenen asil adayların sözlü mülakatları tamamlanmış olup, ilan şartını 

taşımayan veya sözlü mülakat sınavında başarılı olamayan adayların yerine yedek adaylar sözlü 

mülakata alınacaktır. 

Adayların aşağıda istenilen belgeleri aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde 

12.08.2020 tarihinde (08.00- 12.00 / 13.00-17.00 saatleri arasında) 13.08.2020 tarihinde (08.00-

12.00 saatleri arasında) Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Noter tarafından seçilen ve “yedek aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel 

yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 13.08.2020 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük 

Binası Toplantı Salonu’nda saat: 14:00’dan itibaren sözlü mülakata alınacaklardır. 

Sözlü mülakata girecek yedek aday isim listesi aşağıda yayınlanmıştır. 

 

3 Adet Bahçıvan Noter Kura Sonucu Yedek Aday Listesi için Tıklayınız.  

5 Adet Temizlik Görevlisi Noter Kura Sonucu Yedek Aday Sonuçları için Tıklayınız.  

 

Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/pdb.tau/6311_4.pdf
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/pdb.tau/6311_5.pdf


5 KİŞİLİK TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER  

 Başvuru Dilekçesi Tıklayınız  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi  Tek Hekimden Alınacak Genel Tıbbi Muayene Raporu (Vardiyalı 

sistemde çalışmaya müsait, temizlik görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu 

olmadığı Sağlık Raporunda açıkça belirtilecektir)  

 Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)  

 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış 

olmalıdır.)  

 İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)  

 Diploma/Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi veya E-devlet çıktısı (Aslı veya onaylı sureti 

atanmaya hak kazanıldığında ibraz edilecektir.)  SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden 

alınabilir.)  

 SGK’dan Emeklilik/Yaşlılık Aylığı Almadığını Gösteren Belge (E-Devlet üzerinden 

alınabilir) 

3 KİŞİLİK BAHÇIVAN GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER  

 Başvuru Dilekçesi Tıklayınız  

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

 Tek Hekimden Alınacak Genel Tıbbi Muayene Raporu (Vardiyalı sistemde çalışmaya müsait, 

görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmadığı Sağlık Raporunda açıkça 

belirtilecektir) 

  Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)  

 Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış 

olmalıdır.)  

 İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)  

 Diploma/Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi veya E-devlet çıktısı (Aslı veya onaylı sureti 

atanmaya hak kazanıldığında ibraz edilecektir.)  

 SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir.)  

 SGK’dan Emeklilik/Yaşlılık Aylığı Almadığını Gösteren Belge (E-Devlet üzerinden)  

 İlanda Belirtilen Bahçıvanlık mesleğinde 2 Yıl Tecrübeli Olduğuna Dair İşyeri Listesini de 

İçeren SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden Alınabilir)  

 Bahçecilik/Bahçe ve koruların bakımı veya ağaçlarda budamaya ilişkin Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı sertifika 

 

 



 

 


