EGE ÜNİVERSİTESİ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ALIM 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 ilanlarında asil ve yedek listeye giren adaylar, 11.08.2022 tarihinde Üniversitemiz web
sayfasında ilan edilmiştir.
Aynı tarihli ilanda asil listede yer alan adaylardan atamalarına esas teşkil edecek belgeleri en geç 16.09.2022 tarihi
mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne şahsen
müracaat edilmesi ilanen duyurulmuştur.
Üniversitemize yapılan başvuruların ve feragat dilekçelerin incelenmesi sonucu aşağıdaki duyuruda yer alan
unvanlarda yedek listede yer alan adaylar atanmaya hak kazanmıştır.
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 yedek listede yer alan adayların, istenilen belgeleri en geç 07.10.2022 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.
Yedek listedeki adayların evrak teslim tarihleri içerisinde başvuruya gelmemesi veya aranan şartları taşımadıklarının
tespit edilmesi halinde, evrak teslimi için çağırılacak diğer yedek adaylar Üniversitemiz web sayfasında ayrıca ilan
edilecektir.
Adayların evraklarının teslim alınmasının ardından 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
uyarınca aday hakkında arşiv araştırması yapılacak olup işbu sonuca göre işlem tesis edilecektir.
Bu ilan Gemi Adamı pozisyonlarına başvuranlar hariç olmak üzere diğer unvanlarda yedek listede yer alan adaylar
içindir. Gemi Adamı pozisyonuna başvuruda bulunup asil listeye giren adayların arşiv araştırması süreci devam
etmektedir.
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