
B O Z O K  ÜNİVERSİTESİ R E K T Ö R L Ü Ğ Ü N D E N

Üniversitem iz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birim lerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması 
esas alınarak, 657 sayılı K anun’un 4/B m addesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılm asına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistem ine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel 
alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Üniversitem izin w w w .bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SIRA
NO UNVANI SAYI A R ANA N N İTELİK LER

1 Hemşire 5 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

BAŞVURACAK A D A Y L A R D A  A R A N A C A K  G E N E L  ŞA RTLAR
1- 657 sayılı Devlet M em urları K anunu'nun 4 8 ’inci m addesinde belirtilen şartları taşım ak,
2- 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girm iş olm ak,
3- Herhangi bir Sosyal G üvenlik  K urum undan, em eklilik veya yaşlılık aylığı alm ıyor olmak,
4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlam ak,
5- 657 sayılı Devlet M em urları K anununun 4/B m addesi gereğince “ Bu şekilde istihdam  edilenler, hizm et sözleşm esi esaslarına 
aykırı hareket etm esi nedeniyle kurum larınca sözleşm elerinin feshedilm esi veya sözleşm e dönem i içerisinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşm eyi tek taraflı feshetm eleri halinde, fesih tarihinden itibaren b ir yıl geçm edikçe kurum ların 
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam  edilem ezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Bozok Üniversitesi R ektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden tem in edilecek başvuru formu 
eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire Baskanlı&ı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DE Ğ E R L E N D İR İL M E Sİ VE SO NUÇLARI:
2016 KPSS (B) grubu puan sıralam ası esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlam aları için gerekli evraklar 
ile evrakların teslim  edileceği yer ve zam an başvuru bitim  tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr  
adresinde ilan edilecektir. G öreve başlayanlardan, aranan şartları taşım adığı sonradan tespit edilenlerin sözleşm eleri feshedilecektir. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır . Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- öğren im  Belgesi fotokopisi,
2 -2 0 1 6  KPSS (B) grubu lisans sınav sonuç belge fotokopisi,
3-  Başvuru Form una yapıştırılm ak üzere bir adet Fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Form u ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire B aşkanlığından temin 
edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim  edilecektir.
5- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirm e işlem lerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını 
getirm eyenlerin işlemleri yapılm ayacaktır.

AÇIKLAM ALAR:
1- Başvuru ta r ih le r i: 26/07/2017 - 09/08/2017 Çarşam ba günü saat 17.00’a kadar.
2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
3- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olm ası nedeniyle kesinlikle geri iade edilm eyecektir.


