BAtlKEsiR üNiVERsiTEsi REKTÖRLÜĞüNDEN
sözlEŞMELi (4/B) PERsoNEL ALlM iLANl
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştlrma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (8iderleri özel
bütçeden karş|lanacaktlr.) 657 sayıll DeVlet Memurlarl Kanununun 4. maddesinin (B) flkrasl ile 05.06.1978 tarihli ve
7lI5754 sayfi Bakanlar Kurulu Karar| ile yürürlüğe konulan sözleşmeli Per5onel Çallşt|.1lmasına ilişkin Esaslarda yer
alan Ek 2. maddenin (b) flkrasına göre 2020 KPss {B) grubu puan slralamasl esas allnmak 5uretiyle aşağlda belirtilen
pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel allnacaktlr.

PozisYoN
KoDu
001

Pozl5YoN
Eczacl

ADET
1

BuTçE

NiTEtiKLER
* Eczaclllk Fakültesi Mezunu

BiRiMi

olmak

Özel Bütçe

'

KPss şartl aranmamaktadlr.

'

Yük5eköğretim Kurumlarlnln Hemşirelik, Hemşirelik Ve sağllk

Hizmetleri Veya sağllk Memurluğu Lisans Programlarınln
002

Hemşire

15

birinden mezun olmak.
* 2020 (Pss/P3 puan türünden 55 Ve üzeri puan alm|ş olmak.

* Kamu veya Özel Hastanelerde en az

1yll

0zel Bütçe

hemşire olarak

çal|şm|ş olmak.
* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve sağllk

Hizmetleri Veya sağllk Memurluğu Li5ans Programlarlnln
birinden mezun olmak,
003

Hemşare

1

2020 KPss/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almlş olmak.

en az 5 yll

hemodiyaliz

onaylı Hemodiyaliz

HemşireliĞi

*Kamu veya Özel Hastanelerde

Özel Bütçe

hemşiresi olarak çal|şm|ş olmak.

ısağllk

Bakanllğlndan

sertifikaslna 5ahip olmak.
* ortadğretim Kurumlarlnln Hemşirelik,

004

E

belik-Hemşirelik Veya

sağllk Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak,
* 2020 KPss/Pg4 puan türünden 80 Ve üzeri puan almış olmak. Özel Bütçe
* Kamu Veya Özel HastaneIerde en az 1y|l hemşire olarak

Hemşire

çalışmlş olmak.

005

Hemşire

1

* ortaöğretim Kurumlarlntn Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik Veya
sağlIk MemurlUğu alanlarının birinden mezun olmak.
ı 2020 KPss/Pg4 puan türünden 55 Ve üzeri puan almlş olmak. Öuel Bütçe
* Kamu veya özel hastanelerde KVc Ameliyathane Hemşiresi
olarak en az 5 yılçalışmış olduğunu belgelendirmek.

+

006

Hemşare

1

ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik Veya
sağllk MemurIuğu alanlarlntn biranden mezun olmak,
* 2020 KPss/Pg4 puan türünden 55 ve üzeri puan almlş olmak. Özel Bütçe
* Kamu Veya özel hastanelerde KVc Yoğun Baklm hemşiresi
olarak en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
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*

007

Ebe

008

sağllk
Teknikeri

Sağlık

009

Teknikeri

3

I

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisan5 ProgramIndan

mezun olmak.
' 2020 KPss/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan alm|ş olmak.
* sağllk Bakanllğlndan onayll Neonatal Resüsitasyon Programı
Özel Bütçe
uy8ulaylcı sertif ikasına sahip olmak.
' Doğuma Hazlrllk Eğitici Eğitiminj almlş olmak.
* Kamu Veya özel hastanelerde sorumlu ebe/hemşire olarak en
az 5 yıl çal|şmlş olduğunu belgelendarmek.
* Yükseköğretim Kurumlarınln Eczane Teknikerliği Veya Eczane

Hizmetleri önlisans programlar|nln birinden mezun olmak.
ı 2020l(Pss/Pg3 pUan türünden 75 Ve üzeri puan almlş olmak.

Özel 8ütçe

*
1

Yükseköğretim Kurumlarlnln ilk ve Acil Yardlm önlisans
programl mezunu olmak.
Özel Bütçe
* 2020 KPss/Pg3 puan türünden 75 Ve üzeri puan
almış olmak.

* ortaöğretim

Diğer Sağlık

010

personeli

Kurumlar|ntn Tlbbi LaboratuVar Teknisyenliği
bölümü mezunu olmak.
* 2020 KPss/Pg4 puan
türünden 65 Ve üzeri puan almış olmak.
* Sağlık Bakanlığı onayll Kan Bankaclllğı Ve Transfüzyon Tlbbi
1

sertikasına sahip olmak.

* Patoloji alanında HPV PcR cihazl kullanlcl eğitimi katllım

Özel Bütçe

belgesine sahip olmak.

* Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yll
çalışmış olduğunu
belgelendirmek.

*
Diğer sağlık

011

personeli

1

ortaöğretim Kurumlarının Acil Tlp Teknisyenliği bölümü
mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 Ve üzeri puan aIm|ş
olmak. Özel Bütçe
* Kamu Veya özel hastanelerde en az 5 yıl
çalışmış olduğunu
belgelendirmek.

BAŞVURACA( ADAYIARDA ARANACAK ŞARTIAR:

6enelŞartlar:
- 657

saylh DeVlet Memurlarl Kanununun 48. maddesinİn (A) bendinde belirtilen şartlarltaşlmak.

ÖzelŞartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartlarl taşlyor olmak.

2- 2020 KPss (B) grubu 5lnavlna 8iİmiş olmak. Eczac| pozisyonu için KPss şartl aranmamakla
birlikte başvuruda bulunan aday sayısı i|anda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması
durumunda 5özlü slnav yapllacak olup kazanan adaylar sözlü slnav başarl puan s|rasına göre
belirlenecektir.
3- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşllllk ayllğl almlyor olmak.

+ Nöbet

usu|ü çaIışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
Başvuracak
adayların durumunun; 657 saylll Devlet Memurlar| Kanununun 4/B maddesinin "Bu
5şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esasIarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarlnca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararl

ile belirlenen i5tisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflI feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yll geçmedikçe kurumlarln sözleşmeli personel pozisyonlarlnda istihdam edilemezler." hükmüne
uygun olması.

ç

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlarl yerine getirmeyen
adaylarln 5özleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAşVuRu şEKtl, YER|VE ZAMANı:
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Adaylar ilan edilen pozisyonlardan §adece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun
ile pozisyon kodu
belartilmemiş başvurular| değerlendirmeye allnmayacaktlr.
Adaylar başvurularln| ilanln resmi gazetede yaylmlandlğ| tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai
saati bitimine kadar) Ballkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanllğı Çağış Yerleşkesi BALlKEsiR adresine

Pozisyon kodunu belirteceklerdar. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvurularl

posta yolu

ile

yapacaklardır (Ülkemizde

ve tüm

dünyada etkili olan covlD-19 salglnl nedeniyle

urbaşkanllğlnca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate allnmayacaktlr. süresi
içerisinde yap|lmayan yada eksik belge ile yapllan başvurular ile fak veya İnt€rnet üzerinden yapllacak
başvurular işleme alınmayacaktır.
BAşVURuDA iSTENll,EN 8ELGELER:
1- FotoğraflI başVuru formu. (8uradan ulaşabilirsiniı,)
cu mh

2- Nüfu5 cüzdanl fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi {e-devlet çıkt15l kabul edalecektir.)
4- 2020 yılı KPss sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübe5ini gösterir onayll belge/ katllım belgesi/ sertifika.

& sGK prim günlerini gösterir

belge.

BAŞVURUtARlN DEĞERLENDiRitMEsİ VE soNuç[ARl:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü slnaV yapılmaksızın (Eczacl pozisyonu hariç) 2020 KPss (s) grubu
puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların i5im listesi, işe başlamalarl için gerekli belgeler
ile teslim edilecek yer ve zaman başVuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin

http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylann puanlarlnln eşit olmasl halinde mezuniyet tarihi
önce olan, bunun da eşit olmasl halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanlnlr.
Her pozisyonun dört katl kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadlğ| takdirde Veya
aranan şartlarl taş|madığt tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartlar| taşlmadlğl 5onradan tespit edilenlerln

sözleşmeleri

feshedilecektir.

ilanda bulunmayan hükümler açin genel mevzuat hükümlera uygulanlr.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağlndan, ilgalalere ayrıca tebligat yapllmayacakt|r.

iı.trişiıvı:
0 265 512 14 0o Dahilİ

:

101422-101454-101455-101418

MailAdresi

:

idariper@balikesir.edu.tr
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