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1 Uzman Tabip I KPSS gartr

aranma ma ktadrr.
frp Faktiltesi mezunu olmak, Anestezi Uzmanr olmak,

2 Hemgire
25

(17 +8)
KPSSP3

Hemgirelik Faktjltesi ya da Saflrk Bilimleri Fakriltesi Hemgirelik Bdlumti veva
Hemgirelik Ytiksekokulu 4 yrllrk lisans mezunu olmak.

3 Fizyoterapist 5 KPSSP3

Safihk Bilimleri Faktiltr-'si Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Boliimti 4 yrlhk lisans
mezunu olmak (Adaylardan 2 ki5i Salhk Bilimleri Fakriltesi Fizyoterapi

Bolrimi.inde gorev ya pacaktrr).

4 Fizyote ra p ist 1 KPSSP3
Saflrk Bilimleri FakLiltesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Boh"imii 4 yrlhk lisans
mezunu olmak (yo[un bakrmda solunum terapisi konusunda deneyimli olmak).

J Fizyotera pist I KPSSP3

Sa!lrk Bilimleri Fakr.iltesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Boliimri 4 yrlhk lisans
mezunu olmak (alt ve r,.ist extremite lenfddem terapisi alanrnda deneyimli
olmak).

6 Biyolog I KPSSP3
Fen Fakriltesi Biyoloji Boli)mti 4 yrllk lisans mezunu olmak (Molektiler Biyoloji
teknikleri konusunda deneyimli olmak),

7 Biyolog 1 KPSSP3

Fen Fakriltesi Biyoloji Boltimri 4 yrllrk lisans mezunu olmak (Qocuk immtinoloji
Bilim Dah'nda galrgtrrrlmak tizere htjcre ktjltrirri ve serum proteinleri ik: ilgili in-
vitro galrgmalarda deneyimli olmak ve HLA laboratuvarrhda gozlem yapmrg

olmak).

8 Qocuk Geligimcisi 1 KPSSP3 Saflrk Bilimleri Fakriltesi Qocuk Geligimi 4 yrllrk lisans Mezunu olmak.

9 Ecza ct z
KPSS Sartl
a ra n ma ma ktad tr.

Eczacrhk Faktiltesi mezunu olmak.

10 Avukat L KPSSP3
Hukuk Faktiltesi 4 yrllrk lisans mezunu olmak,avukatlrk ruhsatnamesine sahip
olmak, lcra takibi konusunda tecrtibeli olmak.

HACETTEpE uruiVenSireSi SOZLE$MELi pERSONEL ALtMI

Sdzlegmeli personel galtgtrrrlmasrna ili5kin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayt ile yayrmlanan esaslann Ek 2. Macldesi (b)
bendinde belirtilen yonteme gore Universitemiz Hastaneleri'nde gorevlendirmek lizere Kamu Personeli Segme Srnavr (a) grubu puan strast esas
allnmak suretiyle a5a$tda belirtilen pozisyonlara sozle5meli personel alrnacaktrr. (8 Hemgire pozisyonu igin ricretler Ozel Britgeden, L7 Heml;ire ve
di[er pozisyonlarrn ricretleri Doner Sermaye gelirlerinden kargrlanacaktrr)

ARANTLAN GENEL KOSUttAR
(1) Ttlrkiye Cumhuriyeti Vatanda5r olmak,
(2) Taksirli suglar harig olmak lizere; affa veya zaman agrmrna ulrarnrg yahut para cezasrna gevrilmig veya ertelenmig, hriktimlrili.iklerine ili5kin kayrtlarr
adli sicilden grkarrlmr5 olsa bile, bir cLirrjmden hrlkrjmlrj bulunmamak veva sorusturma altrnda olmamak,
(3) Erkek adaylar igin askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01,01.1980 ve sonrast do[umlu olmak,
(5) 657 sayrlr Kanunun 53. maddesi htjktimleri saklr kalmak kaydryla gorevini devamlr yapmasrna engel olabilecek vgcut veya akrl hastalrpt veya vLicut
sakatlrgr ile ozrirlri bulunmamak,
(6) Alrrn yaprlacak brangta belirlenen fakrilte veya ytiksek okullardan mezun olmak,
(7) T{1rn pozisyonlar igin haftalrk galt5ma stiresi 40 saati agmayacak 5ekilde ilgili birimin yonetimi tarafrndan belirlenecek saatlerde gorev yapma (gece
dAhil) :;artrnr kabul etmek,

BASVURU YER|, $EKL| , ZAMANI VE YERLESTIRME SONUELARININ DUYURUTMASI

(1) Lisans mezunlart igin 20L4yrlr KPSS stnavrndan KPSSP3 puan ttirijne bakrlacaktrr. Adaylann bagvurularrnr C Katr insan Kaynaklarr
KoordinatorlU[U'ne nUfus ctizdant ve fotokopisi, diplomalarrnrn aslr ve fotokopisi, KPSS sonug belgesi (internet ortamtnda alrnan sonug belges
yeterlidir), erkek adaylar igin terhis belgesinin aslr ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gtin iginde gahsen yapmalarr
gereknrekted ir.

(2) Adaylarrn posta yoluyla yapacaklarr bagvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Ba5vuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adaylarrn mr.iracaatlanna iglem yapllmayacaktrr.
(4) Sonuglar son ba5vuru tarihini takiben KPSS puan stralamast dikkate ahnarak en geg 7 ig gLlnri iginde www.hacettepe.com.tr web adresincle yayrnlanacaktrr
(5) Ba5artll adaylartn listesi, ige baglamalarr igin gerekli evrak, bagvuru zamant ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip
edilmesi gerekmektedir, adaylara yazrlr ya da sozlri aynca tebligat yaprlmayacaktrr.

(6) Uzrnan Tabip unvan igin KPSS puant aranmamakta olup, yaprlan bagvurularcla aday saytstntn alrm yaprlacak pozisyon sayrsrndan fazla olmasr
halinde ilan edilen pozisyona altnacak Uzman Tabip adaylart komis,yon huzurunda kura yontemiyle belirlenecektir. Kura sonuglarr Hastanelerimiz web
sayfasrnda duyurulacaktrr

(7) Eczact unvanr igin KPSS puanr aranmamakta olup, yaprlan bagvurularda aday sayrsrnrn allm yaprlacak pozisyon sayrsrndan fazla olmasr halinde ilan
edilen pozisyona alrnacak eczacr adayr mr.ilakat srnavr yoluyla belir|:necektir. Eczact unvantna bagvurarak deferlendirmeye allnan adaylar igin
yapllacak mtilakat yeri ve zamanr; sonuglann agrklandr[r tarihte Universitemiz web sayfasrnda duvurulacakttr
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