
KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi REKTORLUGUNDEN 4/B SOZLE~MELi PERSONEL ALIM iLANI

Uiversitemiz Farabi Hastanesi Bashekimliginde.eo? Sayrh Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7115454 sayih Bakanlar Kurulu Karan ile
yururluge konulan esaslar ile ek ve degisikliklerine gore istihdam edilmek tlzere, asagrdaki belirtilen Unvanda, yazih veya sozlu smav yaprlmaksizm
"Lise" 2014 KPSS (B) gurubu smavi ile (KPSSP94) puan tUrUesas ahnarak siralama ile ahm yaptlacaktir.

BiRiMi UNVANI ADEDi ARANAN NiTELiKLER
Lise mezunu olmak,koroner yogun bakimda en az 2 (iki) yrl calisrms olmak ve

Farabi Hastanesi Bashekimligi Hernsire I belgelendirmek
Lise mezunu olmak,ayaktan ttbbi tedavi ve poliklinik hizmetlerinde en

Farabi Hastanesi Bashekirnligi Hemsire I az 4 (dort) yil tecrUbe sahibi olmak ve belgelendirmek.
Lise mezunu olup noroloji.norosirurji alamnda en az 5 (bes) yil cahsmrs olmak

Farabi Hastanesi Bashekimligi Hemsire I ve belgelendirmek.
Farabi Hastanesi Bashekimligi Hemsire I Lise mezunu olmak en az 5 (bes) YIIacilde cahsmis olmak ve belgelendirmek

[Ltse mezunu otmak Aooiesan aiamnua en az 4loort) yn causrms oimak ve
Farabi Hastanesi Bashekimligi Hemsire I belgelendirmek.
1 Basvuracak adaylar 657 sayih kanunun 48.maddesinde belirtilen sartlara haiz bulunrnahdtr.
2 Adaylar mezuniyetine gore Lise 2014 KPSS (B) grubu sanavma girmis bulunmahdrr.
3 Herhangi bir sosyal gUvenlik kurumundan emeklilik veya yashlik ayhgi alrmyor olmalan gerekmektedir.
Muracaatlann; ilanm gazatede yayrmlandrgi gunu izleyen 15 gun icinde mesai saati bitimine kadar:Universitemiz Personel Dairesi Baskanhgmm

4 pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek ornek basvuru dilekcesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Baskanhgma elden
yaptlmasi gerekmektedir.Posta He yapilan miiracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 Sonuclar KPSS Puan siralamasi dikkate almarak.basvuru bitim tarihini takip eden I hafta icinde pdb.ktu.edu.tr.adresinde yaymlanacaktir.
4-B Sozlesmeli personel olarak cahsmakta iken istifaen gorevinden aynlarak sozlesmesi feshedilenler;fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yil sure

6 gecmeden basvuruda bulunamazlar.
7 Basvuru ahmlan 15.03.2015 tarihinden itibaren baslayip 29.03.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar devam edecektir. 29.03.2015 tarihinden itibaren
yapilacak basvurular kabul edilmeyecektir.

BA~VURU I<;IN GEREKLI EVRAKLAR
1 Diploma veya mezuniyet belgesi ogrnegi (Diploma veya mezuniyet belgesinin ash mutlaka tarafumzdan goriilecek ve fotokopisi almaeaknr) .
22014 KPSS Sonuc Belgesi.
j [Personel Darrei tla~k.anlIgmm pc1b.k.tu.ec1u.trweb ac1resmc1entemmec1l1ecek.ba~vuru c1l1ek.c;eSI.
4 INUtus cOzc1amtOtOk.OPISI.
511 Adet vesikahk totograf (Dilek~eye eklenecektIr).
6 IAdaylar aranan mtelikler bolUmUndekl vasltlan belgelendirmek durumundadlr.
7 SGK hizmet dokUmO ve istenilen alanla ilgili tecrUbe belgesi
8 Erkek adaylar ic;in askerlik durum belgesi

Not: Gen;ege aykm beIge verdigi veya beyanda bulundugu tespit edilenlerin atamalan yapIlmaz,atamalan yapIlml!?isc iptal cdilir ve idarc tarafmdan kendilcrinc
bir bedel odenmi!?ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.KPSS (8) gurubu puan slralamaslyla atanmaya hak kazanan adaylann sonuIYbelgesi
6SYM kaYltlan ilc kontrol edilecektir.Yanh!?beyanda bulunanlarm ba~vurulan geIYersizsayilacaktir.



KARADENiz TEKNiK ONivERSiTESi
(Personel Daire Baskanligma)

Fotograf

Universiteniz Farabi Hastanesi Bashekhnligi'nde, 657 Sayih Devlet Memurlan
Kanununun 4/B maddesine gore istihdam edilecek sozlesmeli Hemsire olarak cahsmak
istiyorum.

Geregini arz ederim ... .1.. .1.. .12015

Adi-Soyadi
Imza

Evadresi

TC Kimlik No: .
Tel .
GSM : .

Ekler:
l-Diploma ornegi
2-2014 KPSS Sonuc Belgesi
3-Nlifus Cuzdam Fotokopisi
4-1 adet fotograf


