
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Ü iversite iz Sağlık Uygula a ve Araştır a Merkezleri de giderleri Özel Bütçeden ve Dö er Ser aye 

geliri de  karşıla ak üzere  sayılı Devlet Me urları Ka u u   ü ü addesi i  B  fıkrası uyarı a 
Sözleş eli Perso el olarak istihda  edil ek üzere . .  tarihli ve /  sayılı Karar a eye ekli 

. .  tarih ve  sayılı Res i Gazetede yayı la a  Sözleş eli Perso el Çalıştırıl ası a İlişki  
Esaslarda Değişiklik Yapıl ası a Dair Esaslar’da yer ala  ek  i i adde i  B  fıkrası a göre 2018 KPSS (B) 

gru u pua  sırası esas alı ak suretiyle aşağıda elirtile  pozisyo lara sözleş eli perso el alı a aktır. 

 
UNVANI 

 

 
KİŞİ 

SAYISI 

 
BÜTÇESİ 

UNVAN 
KODU 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 
HEMŞİRE 

243 
 

Özel 
Bütçe H1 

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. 
2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri 
Puan Almış Olmak. HEMŞİRE 12 

Döner 
Sermaye 

 
HEMŞİRE 

200 
 

Özel 
Bütçe 

H2 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik 
Bölümünden Mezun Olmak. 
2018 KPSS P94 Puan Türünden 50 ve Üzeri 
Puan Almış Olmak. 

BİYOLOG 10 
Özel 
Bütçe 

B1 
Biyoloji lisans programından mezun olmak.  
2018 KPSS P3 Puan Türünden 70 ve Üzeri 
Puan Almış Olmak. 

DİYETİSYEN 4 
Özel 
Bütçe 

D1 
Beslenme ve Diyetetik lisans programından 
mezun olmak. 

FİZYOTERAPİST 5 
Özel 
Bütçe 

F1 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans 
programından mezun olmak. 

LABORANT 10 
Özel 
Bütçe 

L1 
Laboratuvar, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi 
Laboratuvar önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ  
(Anestezi) 

4 
Özel 
Bütçe  ST1 

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği 
önlisans programından mezun olmak 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Elektronörofizyoloji) 4 

Özel 
Bütçe 

ST2 
Elektronörofizyoloji önlisans 
programından mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ  
(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) 3 

Özel 
Bütçe 

ST3 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
önlisans programından mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Ameliyathane Hizmetleri) 

2 
Özel 
Bütçe 

ST4 
Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi 
Teknikerliği önlisans programından mezun 
olmak 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
 (Patoloji Teknikeri) 

2 
Özel 
Bütçe 

ST5 
Pataloji Laboratuvar önlisans 
programından mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Eczane Teknikleri) 

5 
Özel 
Bütçe  ST6 

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri 
önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Biyomedikal Cihaz Teknikeri) 

3 
Özel 
Bütçe  ST7 

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans 
programından mezun olmak. 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(İş ve Uğraşı Terapisti) 

2 
Özel 
Bütçe  ST8 

İş ve Uğraşı Terapisi önlisans 
programından mezun olmak. 

RÖNTGEN TEKNİSYENİ 5 
Özel 
Bütçe 

RT1 
Radyoloji önlisans programından mezun 
olmak. 

PSİKOLOG 2 
Özel 
Bütçe 

P1 
Psikoloji lisans programından mezun 
olmak. 



 

ARANILAN ŞARTLAR 

1- Ye i Tip Koro a Virüs COVİD-19) Pandemi süre i  nedeniyle İsta ul ili sı ırları içi de ika et ede  kişiler 
aşvuru yapa ile eklerdir. 

2- Başvura ak adaylarda yukarıda elirtile  özel şartlar ile  sayılı Ka u u  . addesi de elirtile  ge el 
şartları taşıyor ol ak. 

3- Herhangi bir Sosyal Güve lik Kuru u da  e eklilik veya yaşlılık aylığı al ıyor ol ak. 
4- Tü  pozisyo lar içi  haftalık çalış a süresi  saati aş aya ak şekilde ilgili iri i  yö eti i tarafı da  

elirle e ek saatlerde görev yap a ge e dâhil  şartı ı ka ul et ek. 
5- Başvura ak adayları  2018 Ka u Perso eli Seç e Sı avı a (KPSS) gir iş ol aları gerekmekte olup Lisans 

içi  2018 KPSS-P ; Ö lisa s içi  2018 KPSS- P93 ve Lise içi   KPSS- P94 pua  türü esas alı a aktır. 

PSİKOLOG 1 
Özel 
Bütçe 

P2 
Psikoloji lisans programı  mezunu ve 
Nöropsikoloji alanında en az 1 (bir) yıl 
deneyimli olduğunu belgelendirmek  

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
(Odyolog) 

2 
Özel 
Bütçe 

DS1 

Odyoloji alanında lisans eğitimi veren 
fakülte veya yüksekokullardan mezun veya 
diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji 
yüksek lisansı veya doktorası yapmış 
olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
 (Dil ve Konuşma Terapisti) 2 

Özel 
Bütçe 

DS2 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans 
eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya diğer lisans 
eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi 
alanında yüksek lisans veya doktora yapmış 
olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
(Perfüzyonist) 2 

Özel 
Bütçe 

DS3 

Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren 
fakülte veya yüksekokullardan mezun veya 
diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon 
alanında yüksek lisans yapmış olmak.  

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
(Sağlık Memuru) 

6 
Özel 
Bütçe 

DS4 

Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans 
Mezunu Olmak. 
2018 KPSS P3 Puan Türünden 50 ve Üzeri 
Puan Almış Olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  
(Sağlık Teknisyeni -Radyoloji) 

4 
Özel 
Bütçe 

DS5 
Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji 
Bölümünden mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
 (Sağlık Teknisyeni-Laboratuvar) 

4 
Özel 
Bütçe 

DS6 
Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar 
Hizmetleri veya Tıbbi Laboratuvar 
Bölümlerinden birinden mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 
 (Sağlık Teknisyeni-Anestezi) 

3 
Özel 
Bütçe 

DS7 
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya 
Anestezi ve Reaminasyon Bölümünden 
mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  
(Sağlık Teknisyeni-Tıbbi Sekreterlik) 

2 
Özel 
Bütçe 

DS8 
Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık 
Hizmetleri Sekreterliği Bölümünden mezun 
olmak. 

TOPLAM 542    



6-  sayılı Ka u u  . Maddesi’ i   5.  Fıkrası  (A)2  bendi gereği e, -B Sözleş eli perso el olarak 
çalış akta ike  istifae   görevi de  ayrılarak sözleş esi feshedile ler; fesih tarihi de   iti are   ir  yıl 
süre geç ede  aşvuruda ulunamazlar. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Başvurular, ila ı  Res i Gazete’de yayı la dığı gü de  iti are   gü  içi de esai saati iti i e kadar  
https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinde  o li e olarak yapıla aktır. Müra aat so u da adayları  
beyan ettikleri Kamu Personeli Seç e Sı av So uçları ÖSYM Başka lığı da  kuru u uz tarafı da  teyit 
edile ektir. Gerçeğe aykırı eya da ulu a  adayları  üra aatları ka ul edil eye ek ve hakları da genel 

hükü lere göre işle  yapıla aktır. Posta ile ya da şahse  yapıla  üra aatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru 
tarihi i ge iktire  veya itelikleri uygu  ol aya  adayları  üra aatları a işle  yapıl aya aktır. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular Ko isyo  tarafı da  değerle dirildikte  so ra so uçlar e  geç 10 iş gü ü içi de 
www.istanbul.edu.tr adresi de yayı la a aktır. Ko te ja  sayısı kadar yedek elirle e ektir. Asil kaza a lar 
ata ak üzere aşvuru yap adığı takdirde ila  edile  yedek kaza a lar sırasıyla çağırıla aktır. Ata ası 
yapıla ak adayları  listesi, işe aşla aları içi  gerekli evraklar, aşvuru  za a ı ve yeri ile ilgili ilgileri  
www.istanbul.edu.tr adresinden  takip  edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  ya da  sözlü  ayrı a ir te ligat 
yapıl aya aktır. 

* Başvuru ve ata a işle leri sırası da gerçeğe aykırı eya da ulu duğu veya herha gi ir şekilde gerçeği 
sakladığı tespit edile leri  sözleş esi yapıl az.  Sözleş e yapıl ış olsa dahi fesih edilir.  Bu kişiler hiç ir hak 
talebinde bulunamaz. 

* İla da ulu aya  hükü ler içi  ge el evzuat  hükü leri  geçerlidir. 

https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru
http://www.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/

