
E-POSTA İLE BAŞVURU 

 

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların yarışmacının kimlik ve iletişim bilgilerini 

hubam@hacettepe.edu.tr adresine kendi adlarına hazırladıkları katılım isteklerini belirten mesajı ve 

aşağıda belirtilen ekleri e-posta olarak göndermeleri yeterlidir.  

1. Yarışmaya sunulan fotoğrafın kurallarda belirtilen özellikte dijital kopyası  

2. Yarışma kurallarının İngilizce kurallarının her sayfası mavi kalemle paraflanmış ve sonunda 

yarışmacının el yazısı ile “Okudum, kabul ediyorum” yazılıp imzalanmış nüshasının 300 dpi PDF 

formatında renkli tarama dosyası 

3. Yarışmacının öğrenci kimliğinin önlü arkalı 300 dpi PDF formatında renkli tarama dosyası 

 

E-posta mesajına başvurunuz alındı teyit mesajı elinize ulaşmadığı taktirde teknik aksaklıkları 

önlemek adına Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi ile aşağıda belirtilen iletişim bilgileri yardımı 

ile iletişime geçiniz. 

 

İletişim Bilgileri: 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi 

Sıhhiye Kampüsü, Tıp Fakültesi 06100 Sıhhiye/Ankara  

E-posta: hubam@hacettepe.edu.tr 

Tel: +90 (312) 305 43 61 

Faks: +90 (312) 310 10 98 

 

BİYOETİK MERKEZİNE FİZİKSEL EKLERLE BAŞVURU 

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların kendi adlarına hazırladıkları katılım isteklerini belirten 

dilekçeleri ve aşağıda belirtilen ekleri doğrudan ya da posta yolu ile;  

 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi 

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asma Kat 

06100 Sıhhiye/Ankara 

 

adresine iletmeleri yeterlidir. 

 

1. Yarışmaya sunulan fotoğrafın kurallarda belirtilen özellikte dijital kopyasını içeren CD veya 

USB bellek.  

2. Yarışma kurallarının İngilizce kurallarının her sayfası mavi kalemle paraflanmış ve sonunda 

yarışmacının el yazısı ile “Okudum, kabul ediyorum” yazılıp imzalanmış islak imzalı kopyası. 

3. Yarışmacının öğrenci kimliğinin önlü arkalı fotokopisi.  

Posta yolu ile yapılan başvurularınıza makul süre içerisinde teslim alındığına dair teyit mesajı ile geri 

dönüş alamadığınız takdirde posta ve kargoda olabilecek aksaklıkları önlemek adına Hacettepe 

Üniversitesi Biyoetik Merkezi ile aşağıda belirtilen iletişim bilgileri yardımı ile iletişime geçiniz. 

Teslim alındı teyit mesajı hubam@hacettepe.edu.tr adresinden gönderilecektir, bu nedenle lütfen 

geçerli bir e-posta adresi ile başvuru yaptığınızdan emin olunuz.  

 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi 

İletişim Bilgileri:  

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asma Kat 

06100 Sıhhiye/Ankara 

E-posta: hubam@hacettepe.edu.tr 

Tel: +90 (312) 305 43 61 

Faks: +90 (312) 310 10 98 
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