
 
 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 

         Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 
sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. 

        Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

SIRA 

 NO 

 

UNVANI 

 

SAYI 

 

ARANAN NİTELİKLER 

1 Hemşire 2 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya Belgelendirmek şartıyla 
onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

2 Hemşire 5 
Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni doğan yoğun 

bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

3 Hemşire 5 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup çocuk yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

4 Hemşire 10 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

5 Hemşire 13 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. 

6 Hemşire 7 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak. 

7 Hemşire 5 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. 

8 Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. 

9 Hemşire 2 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip ve belgelendirmek 

şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak. 

10 Hemşire 1 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip ve belgelendirmek 

şartıyla alanında en az 3 yıl çalışmış olmak. 

11 Hemşire 4 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

12 Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup çocuk yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

13 Hemşire 2 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Neonatal Resüsitasyon Programı uygulayıcı sertifikası veya yeni 

doğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak. 

14 Hemşire 2 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Onkoloji hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya belgelendirmek 

şartıyla onkoloji alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

15 Hemşire 2 
Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup Sağlık Bakanlığı veya Üniversite onaylı sağlık kurumlarında iletişim, 

sağlık kurumlarında kalite yönetimi ve sağlık kurumlarında risk yönetimi sertifikalarına sahip olmak. 

16 Ebe 6 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. 

17 Eczacı 2 Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak. 

18 Diyetisyen 2 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. 

19 Laborant 3 Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak. 

20 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 yıl çalışmış olmak. 

21 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 

22 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi bölümü önlisans mezunu olmak. 

23 Sağlık Teknikeri 1 
Anestezi bölümü önlisans mezunu olup perfüzyonist yetki sertifikasına sahip ve belgelendirmek şartıyla alanında en az 10 

yıl çalışmış olmak. 

24 Sağlık Teknikeri 4 Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak. 

25 Sağlık Teknikeri 1 
Odyometri bölümü önlisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla Koklear İmplantasyon Programlama ve Takip eğitimi ile 
Otoakustik Emisyonlar ve Yenidoğan İşitme ve Tarama Programı eğitimi almış olmak. 

26 Sağlık Teknikeri 1 Biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans mezunu olmak. 

27 Sağlık Teknikeri 1 Diyaliz bölümü önlisans mezunu olmak. 

28 Sağlık Teknikeri 1 Fizyoterapi teknikerliği bölümü önlisans mezunu olmak. 

29 Sağlık Teknikeri 1 Protez ve ortez teknikeri bölümü önlisans mezunu olmak. 

30 Sağlık Teknikeri 1 İlk ve acil yardım bölümü önlisans mezunu olmak. 

31 Sağlık Teknikeri 5 Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak. 

32 Diğer Sağlık Personeli 1 
Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, VEMP, VNG testleri konusunda en az 2 yıl çalışmış 

olmak. 

33 Diğer Sağlık Personeli 1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. 

34 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 

35 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olmak. 

36 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup belgelendirmek şartıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

37 Diğer Sağlık Personeli 1 
Sağlık Meslek Lisesi sağlık memurluğu bölümü mezunu olup Perfüzyonist yetki sertifikasına sahip ve belgelendirmek 

şartıyla açık kalp cerrahisi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. 

 
Başvuru Tarihi : 16/04/2018-30/04/2018 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,  

Başvuru Yeri    : Başvurular Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bozok.edu.tr/

