
KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi REKTORLUGUNDEN 4IB SOZLE!)MELi PERSONEL ALIM iLANI

Oniversitemiz Farabi Hastanesi Bashekimliginde.eo? Sayih Kanunun 4fB maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile yururluge konulan esaslar ile ek ve
degisikliklerine gore istihdam edilmek uzere, asagidaki belirtilen unvanlarda, yazih veya sozlu smav yapilmaksizm "Lisans" 2016 KPSS (B) grubu smavi ile (KPSSP3) puan tiirii,
"Ortaogretim/Onlisans" 2014 KPSS (B) grubu smavi ile (KPSSP94) puan tiirii esas ahnarak siralama ile ahm yapilacaknr.

BiRiMi UNVANI ADEDi ARANAN NiTELiKLER

Saghk Yiiksekokulu Hemsirelik BiilUmii Lisans mezunu olmak , herhangi bir saghk kurulusunda en az 6

Farabi Hastanesi Bashekimligi Hemsire II
(alti) ay Hemsire olarak gorev yaprrus olmak ve belgelendirmek. ( Ahnacak olan bu belgede en az 6
(alti) ayhk siirenin gosterilmesi.belgenin kurum yetkilisi tarafmdan yasal irnza kurallanna uygun olarak
imzalanmasi.hemsire olarak cahsugmm acikca belirtilmis olmasi gerekmektedir.)

Saghk Hizmetleri Meslek Yiiksekokulu Radyoloji Biiliimii mezunu olmak ve herhangi bir saghk
kurulusunda en az 6 (alti) ay Radyoloji departmarnnda gorev yaprrns olmak ve belgelendirmek.( Almacak

Farabi Hastanesi Bashekimligi Saghk Teknikeri 2 olan bu belgede en az 6 (alti) ayhk silrenin gosterilmesi.belgenin kurum yetkilisi tarafmdan yasal irnza
kurallanna uygun olarak imzalanrnasi.Radyoloji Teknikeri olarak cahstigmm acikca belirtilmis olmasi
gerekmektedir. )

1 Basvuracak adaylar 657 sayih kanunun 48.maddesinde belirtilen sartlara haiz bulunmahdtr.
2 Adaylar mezuniyetine gore 2016 KPSS Lisans (B) grubu ve 2014 KPSS Ortaogretim/Onlisanstls) grubu smavma girmis bulunrnalidrr.
3 Herhangi bir sosyal giivenlik kurumundan emeklilik veya yashhk ayhgi alnuyor olmalan gerekmektedir.
IJVlUracaauann uarun gazatece yaymuancigi gunu izieyen Dgun icince mesal saau murmne xauar uruversnemrz r'ersone. ualresl rsassanngmm

4 http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresinden temin edilecek omek basvuru dilekcesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Baskanhgma elden
yapilmasi gerekmektedir.Posta ile yapilan miiracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sonuclar ilgili KPSS Puan tiirii siralamasi dikkate almarak basvuru bitim tarihini takip eden 15 giln icerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru adresinde
5 yaymlanacaktir.

6 4-B Sozlesmeli personel olarak r;ah~makta iken istifaen gorevinden aynlarak sozle~mesi feshedilenler;fesih tarihinden itibaren I (bir) Yll silre
ger;meden ba~vuruda bulunamazlar.

7 Ba~vuru ahmlan 26.09.2016 tarihinden itibaren ba~laYlp 10.10.2016 tarihi mesai saati bitimine ( Saat 17.00) kadar devam edecektir. Bu tarihinden itibaren
yapllacak ba~vurular kabul edilmeyecektir.

BASVURU I<;IN GEREKLI EVRAKLAR
Diplomanm 1Mezuniyet belgesinin ash veya son 6 ay ir;erisinde noterden onaylanml~ sureti (Diplomal Mezuniyet belges inin ash veya noter onayh suretin ash mutlaka

1 taraflmlzdan giiriilecek ve fotokopisi ahnacaktJr. Bu belgeleri getirmiyenlerin ba~vurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir)
2 Ba~vuru ko~ulunda lstenen KPsS Sonur; Belgesl. (Hem~lrehk Llsans lr;m 2016, Saghk Tekmkerhgllr;m 2014 KPSS Sonur; belgesl., t'ersonel ualreSI l::Sa~kanl1gmmhttp://www.ktu.edu.tr/personel-tumduyuru web adresmden temm edllecek ba~vuru Ollekr;eSI.
4 'Niltus ciizdanl totokOplSI.
5 son 6 ay lr;ensmde r;ekilml~1 Adet vesikahk totograr(Dilek~eye eklenecektir).
Adaylar aranan nitelikler boliimiinde istenilen tecriibeye ait r;ah~ma belgesini getirmek zorundadlrlar.( Bu siirelerin SGK Hizmet Dokilmiinde kar~lhgl bulunmak zorunlulugu

6 vardlr.)
7 SGK hizmet dokiimii ( E-Devletten barkodlu veya ilgili SGK ~ubesinden temin edilebilir.)
8 Erkek adaylar ir;in askerlik durum belgesi ( E-Devlet veya Askerlik ~ubesinden temin edilebilir.)

Not: Gerr;ege aykm beige verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalarl yaptlmaz,atamalarl yapllml~ ise iptal edilir ve idare tarafmdan kendilerine
bir bedel Odenmi~ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.KPSS (B) gurubu puan slralamaslyla atanmaya hak kazanan adaylann sonur; belgesi
OSYM kaYltiarl ile kontrol edilecektir.Yanh~ beyanda bulunanlarm ba~vurulan ger;ersiz saYllacakttr.


