MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddes n n (B) fıkrasına göre Ün vers tem z Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanes
Başhek ml ğ nde st hdam ed lmek üzere 06.06.1978 tar hl ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekl 28.06.2007 tar h ve 26566 sayılı Resm
Gazete ’de yayımlanan Sözleşmel Personel Çalıştırılmasına İl şk n Esaslar ’da yer alan ek 2 nc madden n (B) fıkrasına göre 2018 KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suret yle toplam 49 adet Sözleşmel Personel alınacaktır.
İLAN
NO
UNVANI

ÖĞRENİM
DURUMU VE
ADET KPSS PUAN TÜRÜ

Sağlık B l mler Fakültes Hemş rel k Bölümü, Hemş rel k
Yüksekokulu veya Hemş rel k Fakültes L sans
Programından mezun olmak.

ÖZEL BÜTÇE

Önl sans - KPSS/P93

Yaşlı Bakım H zmetler , Yaşlı Bakımı, Yaşlı H zmetler
Bakımı önl sans programlarının b r nden mezun olmak.

ÖZEL BÜTÇE

2

Önl sans - KPSS/P93

Tıbb Laboratuvar, Tıbb Laboratuvar Tekn kler Önl sans
Programlarının b r nden mezun olmak.

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık
Tekn ker

1

- Radyoterap Programlarından mezun olmak
Önl sans - KPSS/P93 -3.Basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve Radyoterap
c hazını kullandığını belgelemek.

ÖZEL BÜTÇE

Sağlık
Tekn ker

1

Önl sans - KPSS/P93

- Radyoloj , Tıbb Görüntüleme Tekn kler programlarının
b r nden mezun olmak.
- 3.basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve MR c hazı
kullandığını belgelemek.

ÖZEL BÜTÇE

1

- Radyoloj , Tıbb Görüntüleme Tekn kler programlarının
b r nden mezun olmak.
Önl sans - KPSS/P93 - Radyograf , Mamograf , B lg sayarlı Tomograf ve
Manyet k Rezonans Görüntüleme c hazlarını kullandığını
belgelend rmek.

ÖZEL BÜTÇE

1

Hemş re

43

L sans - KPSS/P3

2

D ğer Sağlık
Personel

1

3

Sağlık
Tekn ker

4

5

6

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER

GİDERLERİN
KARŞILANDIĞI
YER

Sağlık
Tekn ker

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddes n n (A) bend nde bel rt len şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Terc h ed lecek poz syonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına g rm ş olmak. L sans mezunları ç n 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önl sans mezunları ç n 2018
KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- Herhang b r Sosyal Güvenl k Kurumundan emekl l k veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel b r durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddes n n "Bu şek lde st hdam ed lenler, h zmet
sözleşmes esaslarına aykırı hareket etmes neden yle kurumlarınca sözleşmeler n n feshed lmes veya sözleşme dönem çer s nde
Bakanlar Kurulu Kararı le bel rlenen st snalar har ç sözleşmey tek taraflı feshetmeler hal nde, fes h tar h nden t baren b r yıl geçmed kçe
kurumların sözleşmel personel poz syonlarında st hdam ed lemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla h zmet sözleşmes yapılacak olup, sözleşmede bel rt len şartları yer ne get rmeyen adayların sözleşmeler b r ay çer s nde
feshed lecekt r.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adayların öncel kle stenen belgeler kısmında yer alan 1(b r) numaralı onl ne başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Onl ne başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını lan b t m tar h ne kadar Rektörlük Personel Da re Başkanlığına
şahsen veya posta yoluyla yapacaklardır.
Adaylar lan ed len poz syonlardan sadece b r ne başvurab lecek olup, b rden fazla poz syona başvuru yapanların başvuruları
ptal ed lecekt r.
Adayların KPSS puan türü ve yılı le uygun olmaması durumunda başvuru şlem gerçekleşmeyecekt r.
Tecrübe stenen poz syonlar ç n adaylardan başvuruda bulunacakları poz syonda çalıştıklarını göster r belgen n kaşe ve ıslak
mza le onaylanmış h zmet belges olması gerekmekted r. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları poz syonda çalıştıklarını göster r
belgen n kontrolü amacıyla https://www.turk ye.gov.tr/ adres nden alınan s gortalı h zmet dökümünün sten len evraklara eklenmes
gerekmekted r.
İlave belge stenen poz syonlar ç n adayların sten len belgeler şahsen veya posta yoluyla müracaat esnasında ıslak mzalı olarak
tesl m etmeler gerekmekted r.
İsten len Belgeler:
123456-

Onl ne Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve S stemden Gönder lecekt r) (Onl ne Başvuru Formu İç n Tıklayınız)
Ön Başvuru Formu (Lütfen B lg sayar Ortamında İnd r p Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İç n Tıklayınız)
2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belges
D ploma Fotokop s
K ml k Fotokop s
Özel Şart Belges (Varsa)

Başvuru şlemler 16.03.2020-30.03.2020 (Mesa B t m ) arasında yapılab lecekt r.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya
hak kazananların s m l stes , şe başlamaları ç n gerekl belgeler le tesl m ed lecek yer ve zaman başvuru b t m tar h t bar yle en geç 15
(on beş) gün çer s nde Personel Da re Başkanlığının adres nde lan ed lecekt r. Adayların puanlarının eş t olması hal nde mezun yet tar h
önce olan, bunun da eş t olması hal nde doğum tar h büyük olan adaya öncel k tanınır.
As l olarak kazananların 1 (b r) katı kadar yedek kadro bel rlenecekt r. As l olarak kazananlardan başvuran olmadığı takd rde
veya aranan şartları taşımadığı tesp t ed lenler n yer ne yedek kazananlardan sırasıyla yerleşt rme yapılacaktır.
As l kazananlardan başvuru olmadığı takd rde veya aranan şartları taşımadığı tesp t ed lenler n yer ne lan ed len yedek
kazananlar sırası le çağırılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler ç n genel mevzuat hükümler uygulanır.

İlet ş m Telefonları:
(0324) 361 00 01 (Dah l : 35026-35029-35030-35031-35032)

NOT: 17.03.2020 tar hl Resm Gazetede yayımlanan düzeltme lanımız le lan başvuruları ve belge
tesl m

şlemler ; Ülkem zde ve tüm dünyada etk l

olan COVID-19 salgını neden yle

Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedb rler kapsamında şahsen veya posta yoluyla olarak
değ şt r lm şt r. Süres

ç nde yapılmayan başvurulardan, eks k belgel dosyalardan, postada

meydana gelen gec kmelerden Kurumumuz sorumlu değ ld r.

