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T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek 

üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvuru No Unvan Kadro 

Sayısı 

Cinsiyet Aranan Nitelikler 

 

B-1 

 

Biyolog 

 

2 Kadın /Erkek 
 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının 

birinden mezun olmak.  

 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

B.P-1 

 

Büro 

Personeli 

(Muhasebe) 

 

6 

 

Kadın /Erkek 

 İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat Fakülteleri veya Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansal Yönetim, 

Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 2020 KPSS P 93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Muhasebe ve Mali konularda 2 (iki) yıl deneyimli olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev 

belgesi alınacak.) 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

B.P-2 

 

Büro 

Personeli 

(Muhasebe) 

 

1 

 

Kadın /Erkek 

 İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat Fakülteleri veya Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansal Yönetim, 

Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 2020 KPSS P 93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Muhasebe ve Mali konularda 3 (üç) yıl deneyimli olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev 

belgesi alınacak.) 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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B.P-3 

 

Büro 

Personeli 

(Yabancı Dil) 

 

1 

 

Kadın/Erkek 

 Gazetecilik, Medya ve İletişim, Yeni Medya, Halkla İlişkiler Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklam, Mütercim-Tercümanlık 

(İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 2020 KPSS P 93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini 

belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 

son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-1 

 

Destek Personeli 

(Mekanik, 

Mekatronik) 

 

1 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine, Tesisat, Metal İşleri, Motor, Torna 

Tesviye, Mekatronik İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Sistemleri 

bölümlerinden/alanlarından birinden mezun olmak veya  

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Mekanik, Mekatronik-Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, 

SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-2 

 

Destek Personeli 

(Demir-Doğrama-

Kaynak) 

 

1 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Metal Teknolojisi (Çelik Konstrüksiyon, Kaynakçılık, Metal Doğrama) 

bölümlerinden/ alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Demir-Doğrama-Kaynak, vb) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı 

kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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D.P-3 

 

Destek Personeli 

(Motor Bakım) 

 

1 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi (İş Makineleri) alanından mezun olmak veya  

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.  

 İlgili alanda (Motor Bakım) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev 

belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-4 

 

Destek Personeli 

(Elektrik-

Elektronik) 

 

3 

 

Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, 

Elektronik bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya  

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Elektrik-Elektronik) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 

görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-5 

 

Destek Personeli 

(Marangoz) 

 

1 

 

Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Ahşap Teknolojisi Alanı Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı 

(Doğramacılık), Mobilya İmalatı Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve 

Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Marangoz) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev 

belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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D.P-6 

 

Destek Personeli 

(Isıtma-Kalorifer-

Kazan) 

 

3 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, 

Sıhhi Tesisat, Yapı Tesisat Sistemleri bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Isıtma-Kalorifer-Kazan) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 

görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri için ve/veya  Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-7 

 

Destek Personeli 

(Klima-Montaj-

Bakım) 

 

1 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, 

Sıhhi Tesisat, Yapı Tesisat Sistemleri bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Klima-Montaj-Bakım)  en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 

görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-8 

 

Destek Personeli 

(Sıhhi Tesisat) 

 

2 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Motor, Sıhhi Tesisat, Yapı Tesisat Sistemleri bölümlerinden/ alanlarından birinden 

mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Sıhhi Tesisat) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev 

belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)  yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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D.P-9 

 

Destek Personeli 

(Karo-Fayans-

Kalebodur) 

 

1 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Duvarcılığı, Beton Çimento ve Zemin Teknolojisi, 

Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplamacılığı bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Karo-Fayans-Kalebodur, vb) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı 

kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-10 

 

Destek Personeli 

(Boya-Badana) 

 

2 Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplama ve Yapı Yüzey Kaplamacılığı 

bölümlerinden / alanlarından birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Mesleki Yeterlilik Sertifikasına veya 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesine sahip 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda (Boya-Badana, vb.) en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan 

görev belgesi alınacak.) 

 Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (Temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb) görev 

yapacaktır. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-11 

 

Destek Personeli 

(Bahçıvan) 

 

7 

 

Erkek 
 Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lisesi Bahçecilik Alanı ve Dalları, Süs Bitkileri ve Peyzaj alanı bölümlerinden/alanlarından 

birinden mezun olmak veya 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olup Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Üniversitemizin tüm kampüslerinde iç ve dış alanda peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme gibi hizmetler yapılacak olup 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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D.P-12 

 

Destek Personeli 

(Şoför) 

 

3 

 

Erkek 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 (D) veya (C) sınıfı sürücü belgesine,  SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak. 

 İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

D.P-13 

 

Destek Personeli 

(Hasta Bakımı ve 

Temizliği) 

 

 

11 

 

Kadın/Erkek 

 

 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde temizlik ve hasta bakım hizmetlerinde görevlendirilecektir. 

 

D.P-14 

 

Destek Personeli 

(Hasta Bakımı ve 

Temizliği) 

 

 

4 

 

Kadın/Erkek 

 

 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak. 

 ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde İngilizce, Fransızca ve 

Rusça dillerinden birini bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine 

sahip olmak (Yabancı dil belgesinin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir). 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde Hasta İletişim Biriminde ve Uluslararası hasta hizmetlerinde görevlendirilecektir. 

 

 

D.S.P-1 

 

Diğer Sağlık 

Personeli 

(Perfüzyonist) 

 

 

1 
Kadın /Erkek 

 Perfüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon 

alanında yüksek lisans mezunu olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak 

 Kardiyoloji Enstitüsü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır. 
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D.S.P-2 

 

Diğer Sağlık 

Personeli 

(Veteriner Sağlık 

Teknikeri) 

 

 

2 Kadın /Erkek 
 Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.  

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Veteriner Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır. 

 

H-1 

 

Hemşire 
 

28 Kadın /Erkek 
 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

H-2 

 

Hemşire 
 

5 Kadın /Erkek 
 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. 

 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde İngilizce bildiğini 

belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 

son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 

K.G-1 

 

Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 

 

13 
Erkek 

 Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin 

Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 Güvenlik ve koruma alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak 

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 

sahip olmak ve belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak.) 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 3 0  yaşını doldurmamış olmak. 

 Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

 Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 07/24 vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

 170 cm’den kısa boylu olmamak. 

 Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 

cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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K.G-2 

 

Koruma ve 

Güvenlik 

Görevlisi 

 

2 

 

Kadın 
 Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin 

Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

 Güvenlik ve koruma alanında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak. 

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile 

tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına 

sahip olmak ve belgelendirmek (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak.) 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 07/24 vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 

 165 cm’den kısa boylu olmamak. 

 Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 

cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.) 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

L-1 

 

Laborant 
 

3 

 

Erkek /Kadın 
 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

R.T.1 

 

Röntgen Teknisyeni 
 

4 

 

Kadın/ Erkek 
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji Ön Lisans Programından mezun 

olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 

S.T-1 

 

Sağlık Teknikeri 

(Nükleer Tıp 

Teknikeri) 

 

2 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Nükleer Tıp Teknikleri Ön lisans Programı mezunu olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Kardiyoloji Enstitüsü hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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S.T-2 

 

Sağlık Teknikeri 

(Anestezi 

Teknikeri) 

 

8 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Ön Lisans Programından mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

S.T-3 

 

Sağlık Teknikeri 

(EEG 

Teknikeri) 

 

5 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji Ön Lisans Programından mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

S.T-4 

 

Sağlık Teknikeri    

(Diş Protez 

Teknikeri) 

 

1 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi, Ön Lisans 

Programlarının birinden mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde hizmet verecek olup görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 

sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde görev yapacaktır. 

 

S.T-5 

 

Sağlık Teknikeri    

(Radyoloji 

Teknikeri) 

 

1 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Nükleer Tıp Teknikleri Ön lisans Programı mezunu olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Kardiyoloji Enstitüsü hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

T-1 

 

Tekniker 

(Biyomedikal 

Teknikeri) 

 

 

 

 

1 

 

Kadın/ Erkek 

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ön Lisans Programından mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.  

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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T-2 

 

Tekniker 

(Bilgisayar 

Programlama 

Teknikeri) 

 

 

1 

 

Kadın/ Erkek 

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programlarından birinden 

mezun olmak. 

 2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

TN-1 

 

Teknisyen 

(Makine 

Teknisyeni) 

 

1 

 

Erkek 
 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik, Makine Teknolojisi, Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanlarının birinden 

mezun olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri için görev yapacak olup ilgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, 

SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.  

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

TN-2 

 

Teknisyen      

(Yazılım 

Geliştirme) 

 

 

1 

 

Kadın/ Erkek 

 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı, Yazılım Geliştirme dalları programlarının birinden mezun 

olmak. 

 2020 KPSS P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 İlgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.  

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 

 

VH-1 

 

Veteriner Hekim 
 

1 

 

Kadın/ Erkek 
 Veteriner Fakültesi mezunu olmak 

 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

 Gıda hijyen kontrolünde en az 2 yıl çalışmış olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi 

alınacak.) 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek. 

 Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

 Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. 

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki hizmet birimlerinde görev yapacaktır. 
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ARANILAN ŞARTLAR 

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı 

çalışmasına engel durumu bulunmamak. 

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa personeli olmamak. 

5-Başvuracak Ön lisans ve Ortaöğretim Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları 

için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır. 

6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin  5.  Fıkrası  (A) 2  bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen  görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

BAŞVURU ŞEKLİ: 

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 iş günü içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu 

eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli 

Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel 

Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek  başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz 

sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 
-Fotoğraflı Başvuru formu 

-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi 

-KPSS sınav sonuç belgesi  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvurular   Komisyon  tarafından  değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması 

yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru  zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden  takip  edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  ya 

da  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.  Sözleşme yapılmış olsa dahi 

fesih edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

* Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü devlet hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır. 

* Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere 

yedek adaylardan atama yapılır. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat  hükümleri geçerlidir. 

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

