
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

DUYURU 

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesine göre istihdam edilmek üzere, 05.08.2021 

tarihli ve 31559 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürekli İşçi alımı ilanımızda yer alan Sürekli İşçi pozisyonlarına 05-09 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

İŞKUR aracılığıyla başvuran adayların listesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 10.08.2021 tarihli ve 9262943 sayılı yazısı ekinde Üniversitemize teslim 

edilmiş olup, başvuran aday sayısı ve başvuran adayların belirleme yöntemi aşağıda belirtilmiştir. 

 

AÇIKLAMALAR :  

1- Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmet Türü (Kadın) 10 (on) açık iş gücü pozisyonuna başvuran 161 adaydan açık iş gücü pozisyonun 4 (dört) 

katına kadar olan adayların belirlenmesi için 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat: 17.00’de noter kurası çekilişi yapılacak olup, Covid-19 

Pandemisi sebebi ile alınan tedbirler kapsamında adaylardan katılımcı alınmayacaktır. 

2- Noter kurası çekilişi; İŞKUR temsilcileri, Üniversitemiz yetkilileri, ulusal ve mahalli basın temsilcilerinin katılımı ile Üniversitemiz Mavi Salon’da 

gerçekleştirilecek olup, kura çekimi Üniversitemizin Facebook hesabından canlı yayınlanacaktır. 

3- Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı kadar müracaat olmadığı için noter kurasına girmeyecek Erkek adaylar ile noter kurası ile belirlenecek olan kadın 

adaylar, 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına aşağıda belirtilen evrakları şahsen 

veya kargo yolu ile teslim edeceklerdir. Kargo ile yapılan başvurularda kargodan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

(Kuruma girişinde HES Kodu sorgulaması yapılacaktır.) 

4- Sözlü sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgiler ile sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, adaylardan toplanacak belgelerin ilgili Komisyon 

tarafından incelenmesi ve değerlendirilesini müteakip olarak Üniversitemiz web sayfasında daha sonra duyurulacaktır. 

5- Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

Çalıştırılacağı Hizmet Türü Cinsiyet Birimi Açık İş 

Gücü Sayısı 

Başvuran 

Aday Sayısı 

Kura ile Belirlenecek Sayı 

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri E Tıp Fakültesi Hastanesi 37 107 Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı kadar müracaat olmadığı 

için kura çekimi yapılmayacak olup, başvuran adaylar 

Üniversitemize evrak teslimi yapacaklardır. 

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri K Tıp Fakültesi Hastanesi 10 161 Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı kadar aday noter kurası ile 

belirlenecektir. 



ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

 

- Başvuru Dilekçesi 

- 6 adet vesikalık fotoğraf 

- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) 

- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi 

- Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) 

- Adli Sicil Belgesi (En fazla bir ay öncesi tarihli, Cumhuriyet Savcılığı veya e-Devlet üzerinden alınmış.) 

- Diploma/Mezuniyet Belgesi fotokopisi 

- Erkek adaylarda askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge 

- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) 

- SGK’dan alınacak detaylı 4/A hizmet dökümü. Herhangi bir sosyal güvenlik kaydı olmayanlar kayıt sorgulama belgesini ibraz edeceklerdir. (e-Devlet 

üzerinden alınan belgeler kabul edilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


