
BaĢvurulan Unvan

Sözlü Sınav Tarihleri

1 94,20 Asil

2 91,00 Asil

3 90,00 Asil

4 88,00 Asil

5 87,80 Asil

6 87,20 Asil

7 86,00 Asil

8 85,80 Asil

9 85,40 Asil

10 85,00 Asil

11 83,00 Yedek 1

12 82,00 Yedek 2

13 81,60 Yedek 3

14 75,80 Yedek 4

15 75,00 Yedek 5

16 72,60 Yedek 6

17 71,40 Yedek 7

18 70,20 Yedek 8

19 70,00 Yedek 9

20 66,20 Yedek 10

21 65,40

22 65,20

23 64,60

24 64,20

25 62,00

26 61,80

27 60,00

28 52,20

29 52,00

30 50,60

31 46,80

T.C.

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ

SÜREKLĠ ĠġÇĠ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Tolga ÇETĠNBAġ

Ali DEMĠRCAN

Melike ÇELEBĠ

Özgür TEKE

Ramazan CAN 

Sözlü Sınav PuanıS.N. ADI VE SOYADI

Murat OZAN

Durumu

Güvenlik Görevlisi (Ġlan Kodu: ĠĢ202002 - ĠĢ Kolu:5414.02)

27.03.2020

Samet ERDEM

Semih MACĠT

Volkan DOĞAN

Tunahan ġEN

Aydın ARABACI

Gizem KOCATEPE

Hatice AKTÜRK

Ġslam KUDAL

Üzeyir DEVRĠM

Çağla DURSUN

Tolga BAYRAKTARBAġI

Emre ÇAM

Ömer YĠKĠT

Ramazan AKSU

Dilara PARLAK

Ahmet DURSUN

Aygün ÜNAL

Ensar TEZCAN

Hilal EJDER

Öznur ÖZÇELĠK

Abdullah UĞURLU

Onur TOPKARA

Oğuzhan ERARSLAN

Emre GÜÇLÜ

Zeki ÖRNEK



 SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ

1. Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak; sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde

Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde

Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar 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 sonra yapılan itirazlar

dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler

dikkate alınmayacaktır.)

ATAMA ĠġLEMLERĠ VE GEREKLĠ EVRAKLAR 

1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da

ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe

başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan

beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama

işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi

içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

3. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve

başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde, diğer

atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30

(otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

4. Asil listede yer alan adayların "Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık

problemi olmadığını" Gösterir tam teşekküllü bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile birlikte 30

Nisan 2020 tarihine kadar Üniversitemize başvurarak Belirsiz süreli iş sözleşmesini imzalayarak göreve

başlamaları gerekmektedir. Belirtilen sürede göreve başlamayan adaylar görevden çekilmiş sayılarak yerlerine

yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Ek Madde 1. - Covit-19 ile mücadele süreci kapsamında hastanelerin polikliniklerinin çoğunun hizmet

verememesi sebebi ile adayların kendi bağlı oldukları AĠLE HEKĠMLĠĞĠ'nden alacakları sağlık raporu ile

birlikte 30 Nisan 2020 tarihine kadar Üniversitemize başvurarak Belirsiz süreli iş sözleşmesini imzalayarak

göreve başlamaları gerekmektedir. Belirtilen sürede göreve başlamayan adaylar haklarından feragat etmiş

sayılarak yerlerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Covit-19 ile

mücadele süreci bittikten sonra idarenin belirlediği süreler içerisinde ilgililer "Görevini devamlı yapmasına

engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını" Gösterir tam teşekküllü bir hastaneden

sağlık kurulu raporu alarak idareye teslim edeceklerdir. Bu raporlarda adayın hizmetini yapamayacak bir durum

bulunması halinde iş akti fesh edilecektir.

 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday

listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi

bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.


