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              Üniversitemiz Farabi Hastanesi BaĢhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar 
ile ek ve değiĢikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aĢağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın  "Lisans" 2020 KPSS (B)  grubu sınavı ile (KPSSP3); 
“Ortaöğretim” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. 

BĠRĠMĠ KOD UNVANI ADEDĠ ARANAN NĠTELĠKLER 

Farabi Hastanesi BaĢhekimliği H01 HemĢire 3 Sağlık Yüksekokulu (Lisans) HemĢirelik Bölümü mezunu olmak. 

Farabi Hastanesi BaĢhekimliği H02 HemĢire 2 Ortaöğretim Kurumları HemĢirelik Bölümü mezunu olmak. 

 

1 BaĢvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen Ģartlara haiz bulunmalıdır. 

2 

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile kasten iĢlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa 
bile Devletin güvenliğine karĢı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar. Milli Savunmaya karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 
rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak 

3 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle iliĢiği bulunmamak. 

4 Adaylar mezuniyetine göre;  2020 KPSS Lisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiĢ bulunmalıdır. 

5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. 

6 BaĢvurular; 26.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. 

7 SONUÇLAR;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak baĢvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir. 

8 4-B SözleĢmeli personel olarak çalıĢmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleĢmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden baĢvuruda bulunamazlar. 

       BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR 

1 Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmıĢ barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.) 

2 2020 (Lisans) KPSS  ve 2020 (Ortaöğretim) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası 

3 Nüfus cüzdanı örneği 
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4 Son 6 ay içerisinde çekilmiĢ 1 adet vesikalık fotoğraf (BaĢvuru iĢlemleri sırasında bilgisayar ortamında baĢvuru dilekçesine eklenecektir). 

Not 
1 

Adaylar yalnızca bir pozisyona baĢvuru yapabilirler. 

Not 
2 

*BaĢvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların baĢvuruları kesinlikle kabul 
edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmıĢ ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiĢ 
ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir. 

Not 
3 

Müracaat esnasında karĢılaĢılabilecek herhangi bir sorunda online@ktu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

 

mailto:online@ktu.edu.tr

