
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ–CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ /B SÖ)LEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Ü i ersite iz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşıla ak üzere 657 sayılı De let Me urları Ka u u    

 ü ü addesi i  B  fıkrası uyarı a Sözleş eli Perso el olarak istihda  edil ek üzere . .  tarihli e /  sayılı 
Karar a eye ekli . .  tarih e  sayılı Res i Gazetede yayı la a  Sözleş eli Perso el Çalıştırıl ası a İlişki  
Esaslarda Değişiklik Yapıl ası a Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B  fıkrası a göre 2020 KPSS (B) gurubu puan 

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

   

 

 

 

UNVANI 

 

KİŞİ 
SAYISI 

 

BÜTÇESİ 
 

BAŞVURU ŞARTLARI 
 

KODU 

 

BÜRO PERSONELİ 
 

2 

 

Özel Bütçe 
Gazete ilik, Medya ve İletişi , Ye i Medya Lisa s progra ları ı  iri de  

mezun olmak. 

2020 KPSS P  pua  türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

B.P-1 

 

BÜRO PERSONELİ 
 

1 

 

Özel Bütçe 
Halkla İlişkiler Ta ıtı , Halkla İlişkiler ve Rekla , İletişi  Sa atları Lisa s 

progra ları ı  iri de  ezu  ol ak. 
2020 KPSS P  pua  türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

B.P-2 

 

BÜRO PERSONELİ 
 

2 

 

Özel Bütçe 
Muhase e, Muhase e Bilgi Siste leri, Muhase e Fi a sal Yö eti , 

Muhase e ve Fi a s Yö eti i Lisa s progra ları ı  iri de  ezu  ol ak 

0 0 KPSS P  pua  türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

B.P-3 

 

BÜRO PERSONELİ 
 

1 

 

Özel Bütçe İstatistik Lisa s Progra ı ezu u ol ak 

0 0 KPSS P  pua  türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

B.P-4 

 

DESTEK PERSONELİ 
Te izlik Görevlisi  

 

64 

 

Özel Bütçe Ortaöğreti  Lise ve De gi  mezunu olmak. 

2020 KPSS P94 pua  türü de  60 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

D.P-1 

 

DESTEK PERSONELİ 
Te izlik Görevlisi  

 

20 

 

Özel Bütçe Ö  lisa s progra ları ı  herha gi iri de  ezu  ol ak 

2020 KPSS P9  pua  türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

D.P-2 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ          
Tı i La oratuvar  

 

1 

 

Özel Bütçe 
Sağlık Hiz etleri Meslek Yüksekokulları ı  Tı i La oratuvar Tek ikleri Ö  

Lisa s Progra ı da  ezu  ol ak 

2020 KPSS P93 Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak 

 

S.T-1 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ               
(Radyoloji) 

 

3 

 

Özel Bütçe 
Sağlık Hiz etleri Meslek Yüksekokulları ı  Tı i Görü tüle e Tek ikleri Ö  

Lisa s Progra ı da  ezu  ol ak 

2020 KPSS P93 Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

S.T-2 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ                           
(Anestezi) 

 

6 

 

Özel Bütçe 
Sağlık Hiz etleri Meslek Yüksekokulları ı  A estezi Ö  Lisa s Progra ı da  

mezun olmak 

2020 KPSS P93 Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

S.T-3 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Diş Protez) 

 

1 

 

Özel Bütçe 
Sağlık Hiz etleri Meslek Yüksekokulları ı  Diş Protez Tek olojisi Ö  Lisa s 

Progra ı da  ezu  olmak 

 2020 KPSS P9  Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

S.T-4 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
(Otopsi) 

 

1 

 

Özel Bütçe 
Adli Tıp Tek ikerliği, Otopsi Yardı ılığı, Adli Tıp Ö  Lisa s progra ları ı  

birinden mezun olmak 

2020 KPSS P9  Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

S.T-5 

 

SAĞLIK TEKNİKERİ 
Veteri er Sağlık   

 

1 

 

Özel Bütçe La ora t ve Veteri er Sağlık Ö  Lisa s progra ı da  ezu  ol ak 

2020 KPSS P9  Pua  Türü de  0 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

S.T-6 

 

DİYETİSYEN 

 

1 

 

Özel Bütçe 
Besle e ve Diyetetik Bölü ü Lisa s ezu u ol ak 

2020 KPSS P  pua  türü de  70 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

D-1 

 

Fİ)YOTERAPİST 

 

1 

 

Özel Bütçe 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans 

Progra ları ı  iri de  ezu  ol ak. 
 2020 KPSS P  pua  türü de  70 ve Üzeri Pua  Al ış Ol ak. 

 

F-1 



ARANILAN ŞARTLAR 

1-Baş ura ak adaylarda yukarıda elirtile  özel şartlar ile  sayılı Ka u u  . addesi de elirtile  ge el 
şartları taşıyor ol ak. 

2-Herha gi ir Sosyal Gü e lik Kuru u da  e eklilik eya yaşlılık aylığı al ıyor ol ak. 

3-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 göre  yap a ge e dâhil  şartı ı ka ul et ek, ardiyalı çalış ası a e gel duru u 

bulunmamak. 

4-Baş ura ak Ö  lisans ve Ortaöğreti  Mezunu adaylar 2020 Ka u Perso eli Seç e Sı avı a KPSS  gir iş 
ol alıdır. Ortaöğreti  Mezu ları içi   KPSS-P94, Ö  Lisa s Mezu ları içi  2020 KPSS-P93, Lisa s Mezu ları 
içi  2020 KPSS-P3 pua  türü esas alı a aktır. 

5-  sayılı Ka u u  . Maddesi’ i   5.  Fıkrası  (A)2  e di gereği e, -B Sözleş eli perso el olarak çalış akta 
iken istifaen  göre i de  ayrılarak sözleş esi feshedile ler; fesih tarihi de   iti are   ir  yıl süre geç ede  

aş uruda ulu a azlar. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Adayları , ila ı  gazetede yayı la dığı gü ü izleye   gü  içi de esai saati iti i e kadar  
www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresi deki Baş uru Formunu eksiksiz doldurarak 

aşağıda elirtile  elgelerle irlikte Perso el Daire Başka lığı a şahse  üra aat et eleri gerek ektedir. 
Müra aat so u da adayları  eya  ettikleri Ka u Perso eli Seç e Sı a  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 e hakları da Ge el Hükü lere göre işle  yapıla aktır. Sade e ir pozisyo  içi  ara ıla  itelik kodu 
belirtilerek  aş uru yapıla aktır. Birde  fazla aş uru yapıldığı takdirde her iki aş uru da geçersiz sayıla aktır. 
Posta ile yapıla  üra aatlar ka ul edil eye ektir. Baş uru tarihi i ge iktire  eya itelikleri uygu  ol aya  
adayları  üra aatları a işle  yapıl aya aktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
-Fotoğraflı Baş uru for u 

-Nüfus Cüzda ı aslı e fotokopisi 
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı e fotokopisi 
-KPSS sı a  so uç elgesi  
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Baş urular   Komisyon  tarafı da   değerle dirildikte  so ra so uçlar e  geç  iş gü ü içi de www.istanbulc.edu.tr 

ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresi de yayı la a aktır. Ata ası yapıla ak adayları  listesi, işe aşla aları 
içi  gerekli e raklar, aş uru  zama ı e yeri ile ilgili ilgileri  .ista ulc.edu.tr adresinden  takip  edilmesi 

gerekmektedir.  İlgililere yazılı  ya da  sözlü  ayrı a ir te ligat yapıl aya aktır. 

* Baş uru e ata a işle leri sırası da gerçeğe aykırı eya da ulu duğu eya 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. 

* Ata aya hak kaza dığı halde elirtile  e rak tesli  süresi de iste ile  e rakları tesli  et eye  adaylar 

hakları da  feragat et iş sayılır e yeri e e  yüksek pua lıda  aşla ak üzere yedek adaylarda  ata a yapılır. 

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

http://www.istanbulc.edu.tr/
https://personel.istanbulc.edu.tr/
http://www.istanbulc.edu.tr/
https://personel.istanbulc.edu.tr/

