
süREKLi işçi aı,ına iı,,+.Nı

-Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çaiıştırılnrak üzere "[)aiıni
Engelli ve Eski Hükümlü İşçi" alımı yapılacaktır.

-Şartları sağlayan adaylar söz konusu ilanlara, 0110712022-0510712022 tarihleri arasında
başıuru yapılabilecekiir.

A) KONTENJAN DAĞILIMI

AÇILAMALARUNVANI

Tenizlik
Görevlisi
(Engelli)

Halwan
Bakrcısı
(Eski
Hükümlü)

Temizlik
Görevlisi
(Engelli)

*En az ilköğretim mezunu olmak.
*Başıurunun son günü itibariy[e l8 1.,aşını
tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu
olmamak.
*Üniversitenin tiim yerleşkelerinde iç r,e dış
mek6nda vardiyalı sisıemde çahşınaya engel
durumu olmamak.
*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet edi1,or
olmak.
*En az ilköğretim mezunu olmak.
*Başvurunun son giinü itibari1,1e l8 1aşını
tamamlamış-3 5 yaşını doldurmamış olmak.
*Halwan Bakım Hizmetleıinde çalışma_r,a engel
olacak sağlık sorunu olmamak,
*Üniveısitenin tiim yerleşkelerinde iç r,e dış
mek6nda vardiyalr sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.
*BALIKESİR il sırurları içerisinde ikamet ediyor
olmak.
*Traktör kullanma ehliyetine sahip olmak.
*Halk Eğitim Merkezinden alınnıış Bül,ükbaş
hayvan yetiştiricisi belgesi, Küçükbaş haıvan
yetiştiricisi belgesi, çiftçilik mesleği 1-apanIar
için SGK dökümü-BAĞ KUR belgeleri-
bonservis belgesi gibi belgelerle tecrübesini
belgeleyenler işe başlatılmak için tercih
ediIecektir.
*En az ilköğretim mezunu olmak.
*Başvurunun son günü itibariyle l8 yaşıırı
tamamlamış-3 5 yaşını doldurmamış cılmak.
*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu
olmamak.
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekAnda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
*BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor
olmak.

ÇALIŞACAĞI
BIRIM ADEDI
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Araştrrma
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Hasta ve
Yaşlı

Balrrm
Elemanr
(Engelli)

Ha§ta ve
Yaşlı
Bakrnı
Elemanr
(Eski
Hükünılü)

t Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı
hizmetleıi alanının engelli bakımı. hasta bakıı-ırı r e
yaşlı bakımı dallanıdan 1,a da sağlık hizn,ıetleri
alanrnın ebe yardımcılığı. hemşire yardımcılığı vc
sağhk bakım teknisyenligi dallarındaır birinden
mezun olmak.
*Başvrırunun son giinü itibariyle l 8 yaşını
tamamlamış-3 5 yaşını doldurmamış olmak.
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış me k6nda
vardiyalı sistemde çalışmal,a engcl durumu
olmamak.
*BALIKESİR il sırurları içerisinde ikamet edilor
olmak.
* Ortaöğretim kurumlarrnın hasta ve yaşh hizmetleri
alanının engelli bakrmı. hasta bakımı ve yaşlı
balomı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının
ebe yardımcılığı, hemşire J,ardınıcıhğı r,e sağlık
bakrm teknisyenliği dallarından birinden meziııı
olmak.
*Başıırrunun son gtinü itibari),le l8 ;.'aşını
tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekAnda
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
*BALIKESİR il sınrrları içerisinde ikamet ediyor
olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1) (ENcELLİ İLANLARJ içiN) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar. anayasal
diizene ve bu diizenin işleyişine karşı suçlar, milli saıunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, nişvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik. güıeni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanşhrma, edimin iI'asına f'esat karıştırına, suçtan

kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan ınahkuırı olınaıırak.

2) Herhangi bir sosyal güventik kurumundan emeklilik, yaşhlık ı,el,a malullük a1-1ığı almıl,ır
olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya mual'otmak.)

4) Kamu kurum ve krıruluşlarrnın ilgili disiplin mevzuatı uyannca görevİnden veya meslekten
ihraç edilenlerin başıııruları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme süresi iki ay olup, bu siire içerisinde başansız olanların iş akitleri tazminatslz
olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) 2527 sayıh Tiirk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbeslçe
Yapabitmeleİine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışhrı]abilmelerine İlişkin Kanun
hfüiimleri sakh kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bcndinin
(1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde beliıtilen şartları taşımak,
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c) KuRA işı-onıi, xuRı, rınirri, xunq soNUCU, BELGE rr,sı-iııi, sözıt
SINAv, sıNıv ra.nini vB ynni HAKKINDA
l. l9l07l2l22 taıihinde saat 10:00 da noter huzurunda çekilecek kura ile talep edilcn hcr
pozisyon için,

- açık iş sayısının 4 katl kadaı asil aday

- açık iş sayısının 4 katı öncelikli aday

(ilave olarak, Maden Kanunu kapsamında taşmmaz malları tamaııen kamulaştırılan
önceliklilerin tarnamınr bu listeye eklenecektir)

-mülakata katılmayanlann yerine sınava almak için, açık iş sayısınır -{ katı kadar 1,cdek ada1,

mülakata alınmak için belirlenecektir.

2. K:ııra çekimi Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsü kongre ve kültür Merkezinde
planlanmış olup herhangi bir değişiklik olmasr durumunda s44!b4!!Le§t.ed.uğ adresinden
adaylara aynca duüurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

3.Kura sonucu ve kuıadan sonraki tüm siireçlere ilişkin takvim ve duü,urular.

rvrwv.balikesir.edu.tr intemet adresinden ilgililere duyuıulacakır. Bu duyurular. tebliğ
mahiyetinde kabul edilecek, adaylann adresine posta yolu ile ayrıca yazılı bir tebligat
yapılmayacaklır.

4. Kuıa sonucunda srnava girmeye hak kazanan adaylar süresi içinde istenen belgeleri
Bahkesir Üniversitesine ibıaz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri EşIğ_Qg]ü§§i!.9drg
adresinden duyurulacaktır. Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartlaıı taşınradığı
anlaşılan adaylaı ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar srııava alrnmavacaklır.

5. Belirlenen adaylar sözlü sınava (mülakata) tabi tutulacak olup; söz konusu sınar 1eri.
sınav tarihi, sınav sonuçlan, itiraz sonuçlaıı, işe başlatılacak asıl ve yeclek listeleri ile diğer
her tiirlü duluıular www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

6. Sözlü sınav, adaylann başr,rırdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerdeır.
yürütmekle yükümlü olacaklan vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmele 1,önelik yapılacaktır.

7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen smav tarihinde sınaı,a katılıırar aı-ı

aday, sınav hakkınr kaybetmiş sayılacaktır.

8. Mülakat sonucunda, atanmaya hak kazananlardan göreve başlaıııaı.an \c]a ataılDa
şartların taşımadığı için göreve başlatılamayanlarrn yeıine, oluştrırulan yedek ada.v

listesinden sıra gözetilerek personel alımı yapılacaktır.



D) söZLÜ sINAvA GiRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN iSTE\ECEK
BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabuI edilecektir.)
3 . 2 adet vesikallk fotoğaf
4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
6. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığ almadığıru gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-
devlet çıküsı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askeılik belgesi (Karekodlu veya baıkodlu E-devlet çıkıısı kabul
edilecektir.)
8. Öncelik hakkına sahip olanlann, öncelikli durumlannr gösterir belgenin aslı ve 1btokopisi

9. Atamaya hak kazanlan mesleği yapmaya herhangi bir engeli brılunmadığına dair tan-ı

teşekküllü hastaneden alınmış Sağhk Raporu
l0. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer

alan pozisyonlar için)
11. Eski hiikilmlü kadrosuna başıuran adaylar eski hiikümlü belgesi ile durumlarını
belgelendirmek.

E) SINAV SONUÇLARINA iTİRAZ

Adaylar tarafindan sonuçlanna ilişkin olarak, sonuçlann açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş
günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek iizere İdari ve Mali İşler Daire Başkınlıgı
nezdinde yazılı olarak yapılabilir, Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim ıarihini takip eden 3

(üç) iş giinü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai kaıar itiraz sahibine bildirilir. T.C,
Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe. faks e-posta vs. diğer
yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten soma yaprlan itirazlar dikkate alınmaı'acaktır,
(Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmelel dikkate
alınmayacaktıı,)

F) ATAMA İşr,rnıınnİ

1. Srnav kurulunca, kadro sayısr kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirleneceklir. Sııravda

başanh olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şaniarınl ıaşınıadığı

sonradan anlaşılarak işe başlat mayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere. sahip olmayan adaylar ile yanlış.

yanıltrcl veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlen]leri

yuprı-ayu"uktr. s"hr"n yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. yerleşıirildigi

ladroı-rn nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslin'ı etnıeYen

adaylar göreve başlatılmayacaktır.

G) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
naşıııru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sıııar4aıı

geiersiz .uyrı-uk atamalaıı yapılmayacak, atamalar] yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu

[ijiı". n*i.rnoa Türk Ceza i-un*rn ilgili hfüiiıınleri uygulanmak üzere. Cumhuril,cı

Başsavcılığına suç du},ıırusunda bulunulacaktır,


