
NAM r K KEMAL [-rNivnnsiresi npxr6nl0cUNopN
s6zlrguEt i pe nsoNEL (657 sAyrLr KANUNUNUN.T/B) ALtM ilant

Universitemiz Sa[hk Uygulama ve Aragtrrma Merkezi Miidiirliipiinde (giderleri Doner Sermayeden
karqtlanmak izere) 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunun 4. maddesinin (B) frkrasrna gdre istihdam edilmek iizere
06.06.1978 tarihli ve 7115754 sayrh Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanan Sdzlegmeli Personel Qahgtrnlmasrna iligkin Esaslarda Deligiklik Yaprlmasrna Dair Esaslar, da
yer alan ek 2'inci maddenin (b) frkrasrna gdre KPSS (B) gurubu puan slrasl esas ahnmak suretiyle agaSrda belirtilen
pozisyonda toplam 1 adet sOzlegmeli personel almacaktrr.
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Molektiler Trp Alanrnda
Yilksek Lisans yapmrg

olmak.

NOT: Adaya hizmet sdzlegmesi yaprlacak olup, sdzlegmede belirtilen gartlarr yerine getirmeyen adayrn sdzlegmesi I (bir) ay igerisinde fesh
edilecektir.

l- 2016 Lisans KPSSP3 sonucu en az 70 puan ve fizeri olmah

2- Ba5vuracak adaylarda yukarrda belirtilen dzel gartlar ile 657 sayrh Kanunun 48. maddesinde belirtilen aqatrdaki genel gartlar aramr.

l-GIINEL $AR'l'l-.\R:

a) Ttlrk vatandagr olmak,
b) Kamu haklarrndan mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suglar ve aqaf,rda sayrlan suglar drgrnda tecil edilmig h0kumler hariq olmak uzere, aglr hapis veya 6 aydm fazla hapis veyahut

affa ulramrg olsalar bile Devletin gahsiyetine karqr iglenen suglarla, zimmet, ihtilas, irtikap, riigvet, hrrsrzhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik,
inancr kdttlye kullanm4 dolayh iflas gibi yuz krzartlcl veya geref ve haysiyeti krrrcr sugtan veya istimal ve istihlak kagakgrhlr harig
kagakgthk, resmi ihale ve ahm satrmlara fesat karrgtrrma Devlet srrlarrnr aqrf,r vurma suglarrndan dolayr hiikumlu bulunmamak,

d) Erkekler igin askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmr$ yahut ertelemig veya yedek
srnrfa gegirilmig olmak,

e) 657 sayrh Kanunun 53. maddesi hukumleri sakh kalmak kaydryla gdrevini devamh yapmaslna engel olabilecek vucut veya akrl hastahf,r
veya viicut sakatlrtr ile oziirlii bulunmamak,

fl 657 sayrh Devlet Memurlart Kanununun 4/B maddesi gere[ince, sOzlegmeli olarak istihdam edilenler hizmet sozlegmesine aykrrr hareket
etmesi nedeniyle kurumlarmca s0zlegmelerinin feshedilmesi veya s0zlegme ddnemi igerisinde Bakanlar Kurulu kararr ile belirlenen
istisnalar harig sdzlegmeyi tek taraflr feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yrl gegmedikge kurumlarrn sdzlegmeli personel
pozisyonlarrnda istihdam edilemezler.

O Herhangi bir Sosyal Giivenlik Kurumundan emeklilik veya yaqhhk ayhlr almryor olmalan gerekmektedir.

ll-BA$\'t:Rt $uKr.i:
Adaylar m0racaatlarrnr ilanrn gazetede ],ayrmlandrEr tarihten itibaren l5 gUn icinde (mesai saati bitimine kadar) Universitemiz RektorlUk

ir. MUracaat sonunda adaylarrn beyan ettikleri Kamu Personeli Segme
Stnav Sonuglan OSYM Baqkanhlrndan Kurumumuz tarafindan teyit edilecektir. Gerqele aykrrr beyanda bulunan adaylann mUracaatlan kabul
edilmeyecek ve haklarrnda Genel HUkumlere gdre iglem yaprlacaktrr. Ba5vuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylarrn
mtlracaatlartna iglem yaprlmayacaktrr. Sonuglar KPSS puan srralamasr dikkate ahnarak en geg 7 i9 gunu iqinde www.nku.edu.tr. web adresinde
yaytnlanacakltr. Baganh olan adayrn, ige ba5lamasr iqin gerekli evrak, bagvuru zamanr ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden
takip edilmesi gerekmektedir, adaya yazir ya da sozlu ayrrca bir tebligat yaprlmayacaktrr.

III-BAgvtiRULARININ DEeERLUNDiRiLIIESi VE SONtr(tr.,{Rt:
KPSS (B) gurubu puan srralamasryla atanmaya hak kazanan adayrn sonug belgesi OSYM kayrtlarr ile kontrol edilecektir. Yanhq beyanda

bulunulan baqvurular gegersiz sayrlacaktrr. Ba5vuru sonucunda atanmaya hak kazanan adayrn listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. ilan edilen kadronun iki katl kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazanandan atanmak 0zere bEvuru olmadrlr takdirde ilan edilen
Yedek kazananlardan strast ile galrrlacaktrr. Bu ilan teblig mahiyetinde olacalmdan, ayrrca tebligat yaprlmayacaktrr. Atanmaya hak kazanan
adaytn, sonuglarrn ilan edilmesinden itibaren l5 glin igerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Namrk Kemal Universitesi Personel Daire
Bagkanlrtrna gahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu stire igerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday, atanma hakkrnr kaybeder.

IV-iSTENE\ BEI,(iELER:
o N0fus C0zdan fotokopisi.
. 2016 Lisans KPSSP3 gurubu srnav sonug belgesi
r Mezuniyet belgesinin ash veya noter onayll sureti.
o Erkeklerde askerlik durumunu gOsterir belge.
. 2 adet Fotolraf.
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