
İlan Kodu: İŞ 20200201 Meslek Adı ve Kodu 5321.03 - Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Sıra No İşKur Sıra No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Eğitim Durumu

1 7 BEYZANUR BAYLAN MUHAMMET GÜMÜŞOVA 18.08.2000 Önlisans

2 43 TUĞBA CİHANGİROĞLU ÇETİN DÜZCE 20.04.2000 Önlisans

3 44 TUĞBA DURMAZ BAYRAM DÜZCE 15.07.1995 Önlisans

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM KURASINA GİRMEYE HAK KAZANAMAYAN ADAY LİSTESİ

*- Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 21.05.2020 tarih ve 00005655212 sayılı yazısı ekinde yer alan Güvenlik Görevlisi,

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı ( Düzce İli), Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı (Türkiye Geneli) kadroları için başvuru yapan aday

listelerinde öğrenim durumu itibariyle yapılan inceleme sonucunda; Sürekli İşçi İlanımızın Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi

unvanına başvurabilmek için belirtilen öğrenim düzeyi "Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) hasta ve yaşlı hizmetleri alanının

engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından yada sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve

sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak" olarak belirlendiği halde farklı öğrenim düzeyinden yapılan

başvurular kuraya dahil edilmemiştir.

AÇIKLAMA: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince

Üniversitemiz tarafından yapılan ilanda yer alan kadrolara bahsi geçen yönetmeliğin Geçici 6. Maddesinde yer alan “2020 yılı

içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik

hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan

noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından

açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme

neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.” Hükmü

uyarınca “Kura Usulü” ile alım yapılacak olması ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 08.02.2020 tarih ve 1690

sayılı yazısı ile Sürekli İşçi kadrosuna “Hasta bakımı ve temizliği hizmetleri” yapılacak alım şartında “ortaöğretim kurumlarının hasta

ve yaşlı bakım hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe

yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması şartı aranacaktır.” Ve yine bu

hizmet türlerinde istihdam edilecek personel de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince sadece noter kurasıyla belirleneceğinin bildirilmesi ve aynı yönetmeliğin

10. Maddesinin 4. bendinde bulunan “ (4) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden altmış ve

üzeri puan almış olanlar başvurabilir…” hükmü gereğince; EK-2 sayılı listede yer alan Önlisans ve Lisans mezunu adayların “Sürekli

İşçi Alım Kurasına” dahil edilememiştir.


