NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına llişkin Esaslar uyarınca sözleşmeIi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir
Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı

birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.
BAŞVURACAK ADAYIARDA ARANACAK ŞARTIAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ıl8. maddesinin (A) bendlnde bellrtllen
Özet Şarttar:

ı.

şaiları taşımak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl
için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin 8eçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

listeye giren adayların atama

2' Koruma ve Güvenlik Görevlisi |010612004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10

uncu

maddesinde yer alan şartları taşımak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 saylll Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler.

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya söz|eşme
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.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlarl yerine 8etirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay
içerisinde feshedilecektir.

BAşVURU şEKtl, YER| vE zAMANl:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozlsyon kodunu
belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye
allnmayacaktlr.

Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar)
Balıkeslr Ünlversltesl Rektörlüğü Personel Dalre Başkanlığı Çağış Yerleşkesı BAtlı(EslR adresıne şahsen yapllacakt|r. süresİ içerisinde
yapılmayan yada ekslk belge lle yapılan başvurular lle faks, lnternet veya posta lle yapılacak başvurular lşleme alınmayacaktır.

B§VuRuDA isreırıiı.ıı,ı 8ELGEIER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabillrslnlz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çlktısı kabul edilecektir.)
4- 2O2O ylı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.}

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika,
6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.
BAşVuRULAR|N DEĞERIENDlRlLMEsİ

VE SoNUÇtARl:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak

kaıananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş
günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet
tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik
evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
sözleşmeleri feshedilecektir.
llanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
O
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BAuxEslR ÜilıvERsİrEsl nEıçrÖRtüĞÜıorı,ı

sözttşMEü (4/8} PERSoIııEL AuM ııAı{l

Onlversitem{ı 8lrimler|nde lstihdam edllmek üzere (giderleri öıel bütçeden kaçılanacaktır.) 657 Sayılı Dev|et Memurları Kanununun

4. madde§inin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı B3kanlar Kuıu|u Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Peconel

Çalıştırılmasına llişkln Esaslaıda ye, aıan Ek 2. maddenin {b} fıkra$na göre 2o2o KPss (B) 8rubu puan sıralamaıı ğsas ahnmak suretiyle aşağlda
bellİtil€n poalsyonıera 15 adet §öıl€şmell personel a|ınacaktır,
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8lRİMı

Yükseköğıetim Kurumlaıının Sahne l$k ve Ses Tekno|o,|ilerl,
Elektronlk T€knoloji§i veya Elektrik Önlisans programından mezun

'
001

Teknlsyen

1

ERKEX

olınak.
' 2020 KPss/Pg3 puan türünden 70 ve üıeİl puan almış olmak.

Öıel Bütçe

ı
m2

Teknlsyen

z

ERKEK

Yükseköğreüm Kurumlarının Bilgisayaı Pıogramcılığı Önlisans
Programından mezun olmak.
' 2020 KPSS/P93 puan tüıünden 70 ve üıeri puan almış o|mak.
Yükıeköğreıim Mekanlan Envanter Sınıflandırma Sisteml Eğitimi Özel Bütçe
kıtlllm bel8esin€ §ahıbi olmak,

'

r

Akl|k

kırt otomatik geçlş slstemi ve Mobese kameraları

onarımı üzerfne 3 yl çalışmış olduğunu belgelendiımek.

r
003

Teknisyen

l

ERKEK

bakım-

ortaöğİetım Xurumlarının Elektrik veya Elektrik.Elakt.oniı

Teknolojileri bölğmü meıunu olmak.
' 2020 XPSS/P94 puan türünden 60 ve üzerl puan almış olmak,
Öze| Bütçe
Alanıylı ilgill Teknlsyen olarak
çalışmış olduğunu
belgelendlrmek.

2 yıl

'

r ortağğretim KUlum|arlnın Tesl5at Teknolojisı ve lkıimlendirme veya
Sıhhı Tesisat bölümü mezunu olmak,

0o4

Teknisyen

1

ERKtK

'I 2020 (PSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Alanryla ilgili Teknisyen olarak 2 yıl çalışmış olduğunu

Özel Bütçe

belgelendlrmek.

I

Y0kseköğretim Kurumlarının Öze| Güvenlik

ve Koruma Önlisanı

pro8ramından meıun olmak.
' 2020 xPss/Pg3 puan türiinden 70 ve üıeri puan almış olmak.

'

Koruma ve

@5

Güvenlik

3

ERKEK

6örevliıi

|010612ü4 taıihll v€ 5188 saydı Öıel Gii,venlik Hlım€tlerln€

' Müracaat tarihinin
olmak.
ı 24 saat esas|na 8öre
durumu olmamak.

ı Ortaöğretim

Koruma ve
006

Güvcnllk
Görevllsl

2

ERKEx

son günü it|barıyla 35 yaşını doldurmamış

(Lise ve dengi) m€:unu

olmak,

t 2020 KPSS/P94 puan türünden 70 ve üzeri puan
almış olmak.
İ Son başvuru tarihi itıbaİryla
8eçerlilik süresl doImamış silahlı/silahsıı
öıel g{iven|ik görevllsi kimlik kartına sahip olmak,
' 10/06/2004 taİlhli ve 5188 sayılı Öıel Güvenlik Hiımetlerine Daiı
l(anunun 10. maddesinde yer alan şartları taşlmak,

'

Mğracaat tarihinln son günü ltlbarryla

'

24 sıat esasına göre vardiyalı ve
duıumu olmamak,

2

çalışmasına engel

Temillik görevlni devamlı yapmasına engel olabllecek hastahk

i
ğemlılik)

Öıel 8ütçe

Öıel Bütçe

engelleri bulunmamak.

Destek

personeli

i/dış mek5nda

2 ylı gi8ortah olarak çalıştığını belgelendİrmek.

ERKEX

{Tcınlıllk)

008

35 yaşın! doldurmamış

ort3öğretim (Lise ve dengi} mezunu olmak.
2020 KP55/P94 puan türğnden 60 ve uıeri puan a|mlş olmak.

Destek

peısonell

Öze| Bütçe

vardiyah ve iç/dış mek6nda çahşmaına engel

olmak.

g.

Dai,

Kanunun 10. madde§inde yer alan şartlan taşımak,

3

ERKEK

Ortaöğretim (Lise ve dengi} meıunu olmak.

' 2020 KPss/Pg4 puan türünden 60 ve üıeri
I Temiılik görevlni devamlı yapmasına

benıeri engelleri bulunmamak.

puan almış olmak,

engel o|abilecek hastalık v€ Öıel Bütçe
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