
 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 

 
 Üniversitemiz tarafından 30.12.2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen 58 adet 
sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda asil veya yedek adaylardan haklarından 
feragat edenler, istenilen belgelerin teslim edilmemesi vb. gibi farklı sebeplerden ötürü ataması 
yapılamayacak adayların yerlerine yedek adaylardan sırası ile belirlenen adaylar aşağıda bulunan 
tablolarda (İlan Metnimizin Unvan Adları Bulunan Tablonun En Sol Kısmında Bulunan Ör. …. Personeli No: 
1 – 2 – 3 gibi) açıklanmıştır. 
 
 Sözleşmeli pozisyonlara yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 17.02.2023 tarihi mesai 
saati (17:00) bitimine kadar istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle İstanbul’u tercih eden adayların 
Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, 
İstanbul) adresine, Ankara’yı tercih eden adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Gülhane Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) 
ŞAHSEN başvuru yapmaları gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu 
haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 
 
 Yedek adaylardan yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması, eksik evrak 

teslim etmeleri, haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde veya aranan şartları 

taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerlerine yeniden yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan 

sırası ile yerleştirme yapılacak olup kazananların evrak teslim tarihleri ayrıca www.sbu.edu.tr 
adresimizden duyurulacaktır. 

 

 Belgelerini teslim eden adayların ARŞİV ARAŞTIRMALARI OLUMLU olması halinde sözleşme 

imzalanacaktır. 
 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 
 
İSTENİLEN BELGELER: 

 

1-) Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır) 

 

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Üniversitelerine bağlı üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet 

hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak ve 

alınacak raporda "görevi yapmasına engel bir durumun bulunmadığı" açıklamasına yer verilecektir. 

Örneğin, Büro Personeli olarak çalıştırılmasında/Tekniker olarak çalıştırılmasında/Teknisyen olarak 

çalıştırılmasında/Diyetisyen olarak çalıştırılmasında / Destek Personeli (Temizlik) işlemlerinde 

çalıştırılmasında / Koruma ve Güvenlik Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır) 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için Sağlık Kurulu 

Raporunda Adayın BOY ÖLÇÜMÜ ve KİLOSU mutlaka yer almalıdır. 

 

 3-) Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. (Diplomanın veya 

mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri; (E-devlet 

üzerinden çıktısı alınan “Mezuniyet Belgesi” de kabul edilecektir)  

 

4-) 2 adet vesikalık fotoğraf 

 

5-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken 

kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski 

kurumlarınca onaylı hizmet belgesi, 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (Sözleşmeli Personel Pozisyonu) 

 

 

 

RESMİ GAZETE İLAN TARİHİ 30.12.2021 Tarih ve 31705 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Sözleşmeli Personel Alımı İlanı. 

İLAN NUMARASI Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru No: 5 
POZİSYON Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

POZİSYON ADEDİ 20 

S/N T.C. KİMLİK 
NUMARASI * ADI SOYADI * 

İLANDA  
ARANAN ÖZEL  

ŞARTLARA  
UYGUN OLUP 
OLMADIĞI? 

DEĞERLENDİRME 
SONUCU AÇIKLAMALAR 

1 35*******26 V***** E*** UYGUN 10.Yedek  

 
• KVKK Gereği TCKNo – Ad ve Soyad Net ve Açık Bir Şekilde Yayınlanmamıştır. 


