
 
EGE ÜNİVERSİTESİ 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI DUYURUSU 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam 
edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 20.07.2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Alım İlanına Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular, alım ilanında belirtilen hususlar ve 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri doğrultusunda incelenmiştir. 

Bu kapsamda Gemi Adamı pozisyonu hariç olmak üzere ilan edilen diğer tüm pozisyonlara yapılan başvurular KPSS 
puanı ile birlikte istenilen belgelerin geçerliliği doğrultusunda değerlendirilerek; asil liste ile asil listenin 3 (üç) katı 
olmak üzere yedek liste ve başvuruları geçersiz sayılan adayların listesi duyurudaki sonuçlarda yer almaktadır. Ayrıca 
başvurusu onaylananlar, KPPS puanı ile sıralamaya giremeyenler, gerekli şartları taşımayan adaylar ve başvurusu 
geçersiz sayılan adaylara Kariyer Kapısı aracılığıyla gerekli bildirimler yapılmıştır. 

Bu ilan başvuruda bulunan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup bunun dışında adaylara ayrıca yazılı veya sözlü 
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

Gemi Adamı pozisyonu hariç olmak üzere asil listede yer alan adayların, istenilen belgeleri en geç 16.09.2022 tarihi 
mesai bitimine kadar (saat 17.00) Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne 
şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen 
adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Posta veya mail yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul 
edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır. 

Asıl listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının tespit 
edilmesi halinde, evrak teslimi için çağırılacak yedek adaylar Üniversitemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 

Gemi Adamı pozisyonu hariç olmak üzere diğer tüm pozisyonlara yapılacak olan atamalar; adayların evrak tesliminin 
ardından yapılacak olan arşiv araştırması neticesinde gerçekleştirilecektir. 

Gemi Adamı pozisyonuna yapılan başvurular, adayların Kariyer Kapısına yüklemiş olduğu evraklar doğrultusunda 
incelenmiş olup başvurusu kabul edilen ve geçersiz sayılan adayların listesi ilanen duyurulmuştur. Başvurusu kabul 
edilen adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanmıştır. 

Gemi Adamı (Kaptan) (GA1) ve Gemi Adamı (Usta Gemici) (GA2) Sınav Bilgileri 

 

Gemi Adamı pozisyonu için yapılacak olan sınavda belirlenecek olan başarı puanı, yazılı sınav puanının %40’ı, sözlü 
sınav puanının %30’u ve uygulamalı sınav puanının %30’u alınarak toplam başarı puanı belirlenecek ve bu doğrultuda 
oluşacak olan asil ve yedek liste Üniversitemiz web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Rektörlüğümüzün yapılacak olan 
sınavın uygulaması, soru sayısı ve puan dağılımı hakkında değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

Yazılı sınav süresi 90 (doksan) dakika olarak belirlenmiştir. 

Sınavı Yapılacak 
Unvan Sınav Türü Sınav Tarihi Sınav Saati Soru Sayısı Sınav Yeri 

Gemi Adamı 
(Kaptan) GA1 

Yazılı 

17.08.2022 

10.00 25 

Urla Denizcilik 
Meslek 

Yüksekokulu 

Sözlü 13.00 5 

Uygulamalı 13.00 5 

Gemi Adamı  
(Usta Gemici) GA2 

Yazılı 

18.08.2022 

10.00 25 

Sözlü 13.00 5 

Uygulamalı 13.00 5 



 
Gemi Adamı pozisyonunda sınava girmeyen adaylar başarısız sayılacak olup, herhangi bir hak talep edemeyecektir. 

SINAV YERİ: İskele Mah. İskele Cad. No: 37 Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Urla / İZMİR 

SINAV YERİ ULAŞIM: https://ege.edu.tr/tr-8272/urla_yerleske_haritasi.html  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADRES: Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bornova / İZMİR 

TELEFON: 0 (232) 311 3527 – 1074 – 4325 – 2155  

MAİL: idari_kadro@mail.ege.edu.tr 

WEB SAYFASI: https://ege.edu.tr/tr-0/anasayfa.html - https://personeldb.ege.edu.tr/  
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