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1. GİRİŞ
Bu dokümanın amacı, İstanbul Üniversitesi Personel alımı için oluşturulan ilanlara online olarak başvuru
oluşturulmasında izlenecek yolu göstermektir.

2. SİSTEME GİRİŞ
Sisteme

giriş

yapabilmek

için

telefon

değil,

bilgisayar

kullanılmalıdır.

Bilgisayarınızda

https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru/ linki Google Chrome tarayıcısında açılmalıdır. Kullanıcı adı olarak T.C

Kimlik numaranızı ya da hesabı oluşturduğunuz mail adresinizi ve şifrenizi girerek sisteme erişim
sağlayabilirsiniz.
2.1 KAYIT OLMA

https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru/ linki ile açılan sayfada kullanıcı kaydınızı oluşturmanız için Şekil-1’de

gösterildiği gibi “Kayıt Ol” linki tıklanır.

Şekil 1 Başvuru ekranı

Kayıt Ol linki tıklandığında Şekil-2 de gösterildiği gibi;

Şekil 2 Kayıt Ol ekranı









E-Posta adresi (Telefonunuz üzerinden kayıt oluşturduğunuzda E-posta adresinizin büyük harfle
başlamamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Telefon ile kayıt da ilk harf büyük yazılmakta, kayıt
işleminden sonra sisteme girişte sorun yaşanmaktadır. Yazmış olduğunuz E-posta adresi bizim için bir
mail adresi yanında kullanıcı adı sayıldığından lütfen E-posta adresinizin doğru yazıldığından emin
olunuz. Kayıt için en doğru yöntem bilgisayar ortamıdır.)
T.C. Kimlik No (T.C. Kimlik numaranız nümerik bir alandır. Kaydınızı doğruladığınızda aynı T.C.
Kimlik numaranızı kayıt oluşturmada kullanamayacaksınız.)
Adı
Soyadı
Şifre
Şifre Tekrar alanlarını doldurarak “Kaydet” butonunu tıklamanız gerekmektedir.

Kayıt Ol işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;




“Kayıt Ol” işlemini lütfen bilgisayar ortamında gerçekleştiriniz.
E-Posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olun.
E-Posta adresinizin ilk harfini büyük yazmayınız. E-posta adresinin büyük-küçük harf yazılması mail
gönderirken önemi yoktur. Ancak bu alan kullanıcı adı alanını kapsadığından büyük küçük harf
duyarlılığı vardır. Sisteme giriş yapamadığınızda lütfen girişte yanlış yazma olasılığına karşın kullanıcı
adında e-postanızı büyük harfle giriniz.

“Kayıt Ol” işlemini Şekil-3’te gösterildiği gibi doğru yapıldığından emin olunuz.

Şekil 3 Örnek doldurulmuş Kayıt Ol ekranı

2.2 AKTİVASYON İŞLEMİ
Kayıt Ol butonu tıklandığında Şekil-4’te olduğu gibi e-posta adresinize aktivasyon maili gönderilecektir. Mailinize gelen
aktivasyon linkine tıklamanız ile kullanıcı hesabınız onaylanacaktır.

Şekil 4 Aktivasyon işlemi

2.3 PAROLA HATIRLATMA İŞLEMİ
Başvuru ekranında “Parolamı Unuttum?” linki tıklandığında kullanıcı Şekil-5’de gösterildiği Parola oluşturma
ekranına yönlendirilir.

Şekil 5 Parolamı Unuttum Linki

Parolamı unuttum linki tıklandığında Şekil-6’daki gibi ekran açılır. İlgili ekrana e-posta adresinizi yazarak
“Gönder” butonunu tıklamalısınız. Mailinize gelen Parolam Yenileme linki ile yeni parolanızı oluşturarak
sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

Şekil 6 Parola Yenileme İşlemi

3. GENEL BİLGİLER
Sisteme erişim sağlandığında ilk olarak Şekil-7’deki gibi “Genel Bilgiler” ekranında ilanlar görüntülenir.
İlan bilgilerinde;








İlan No (İlan numarasını gösterir)
İlan Adı (Resmi gazete ilan tarihi ve ilan başlığını içerir)
Başlangıç Tarihi (İlan başvuru başlangıç tarihini içerir)
Bitiş Tarihi (İlan başvuru bitiş tarihini içerir)
İlan metni linki (Personel Daire Başkanlığı ilan metni içeriğine yönlendirir.)
Açıklama ( tıklandığında ilan ile ilgili yapılan açıklama bilgisi görüntülenir.)
Unvanların görüntüleneceği “İlan Seç” butonu yer alır. (Başvuru yapılacak unvan ve başvuru formu
oluşturma linkine yönlendirir)

Şekil 7 İlan Bilgileri

İlana bağlı unvanlara erişim sağlamak ve başvuru formu oluşturmak için
tıklandığında Şekil-8 deki gibi ilana bağlı unvanlar listelenir.

butonu tıklanır.

butonu

Şekil 8 Unvan listesi

Başvuru yapılacak unvan satırında bulunan
formu açılacaktır.

butonu tıklanır. Tıklama işlemi yapıldığında ilgili başvuru

Başvuru işlemi aynı ilan içerisinde sadece tek bir unvan için yapılacaktır. Bu nedenle
aşağıdaki uyarıyı göreceksiniz.

Yanlış unvan için başvuru formu oluşturuldu ise
başvuru oluşturabilirsiniz.

butonu ile başvurunuzu iptal edebilir, başka bir unvana

Başvuru formunu bir kez açtıysanız sisteme bir sonraki girişinizde başvurunuza erişim için
tıklamanız yeterli olacaktır.

4.

butonu tıklandığında

butonunu

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Sisteme giriş yapıldığında mutlaka açıklama alanını okuyunuz.
“Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası sözleşmeli personel alımı için oluşturulan başvuru
formunu doldurmalısınız.
Online başvuru oluşturmak için aşağıda belirtilen adımları tamamlamanız ve “Başvuruyu Tamamla” butonunu tıklamanız
gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvurunuz İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının inceleme onayına
gönderilecektir.”

4.1 Nüfus Bilgileri
Nüfus Bilgileri ekranı Şekil-9’de gösterildiği gibi MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ) ile entegre
çalışmaktadır. Bu alana kullanıcı kaydınızı oluştururken girmiş olduğunuz T.C Kimlik numaranızın bilgileri
otomatik gelmektedir.

Şekil 9 Nüfus Bilgileri Ekranı

Bu alanda girmeniz gereken bilgiler;




Nüfus Cüzdanı Seri No (Zorunlu değil)
Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni (Zorunlu değil)
Fotoğraf Yükleme ( Fotoğraf alanına tıklayarak Şekil-10’da gösterildiği gibi “Dosya Yükleme”
ekranını açmış olursunuz. Fotoğrafı seçip “Kaydet” butonunu tıklamanız bu işlemi tamamlamanızı
sağlayacaktır. Eğer fotoğrafınızı görüntülemede sorun yaşarsanız F5 tuşuna basarak ekranı
yenileyebilirsiniz.)

Şekil 10 Fotoğraf Yükleme

4.2 Öğrenim Bilgileri
Öğrenim Bilgileri ekranında Şekil 11’de gösterildiği gibi Mezuniyet Bilgilerini içermektedir.

Şekil 11 Öğrenim Bilgileri






Öğrenim Bilgileri ekranı YÖKSİS ile entegre çalışmaktadır. Bu nedenle LİSANS bilgilerinizin ekrana
yansıması için “Mezuniyet Getir” botunu tıklanmalıdır. Mezuniyet bilgileriniz gelmez ise başvuruyu
yapamazsınız. Mezun olduğunuz üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e kaydınızın yapılmasını isteyiniz.
Lise bilginizi manuel olarak girebilirsiniz.
Başvuruyu tamamladığınızda ÖĞRENİM BİLGİERİ ile ilgili hata aldığınızda mutlaka yukarıdaki
alanlarda eksiklik ya da yanlış bilginiz mevcuttur.

4.3 Deneyim Bilgileri
Deneyim Bilgileri ekranında Şekil-12’de gösterildiği gibi Kurum, Unvan, Başlama Tarihi, Bitiş Tarihi ve
Ayrılış Nedeni alanı doldurulur ve “Kaydet” butonu tıklanır.
İlan metni içeriğinde DENEYİM BİLGİSİ zorunlu olan başvurular bulunmaktadır. İlan metninde tecrübe ya da deneyim
isteniyor ise bu alanı mutlaka doldurmalısınız. Aksi taktirde başvurunuz reddedilecek ve başvuru onayınız
yapılmayacaktır.

Şekil 12 Deneyim Bilgileri

4.4 İletişim ve Diğer Bilgiler
Diğer Bilgiler alanında var ise Emekli Sicil No, SGK no, BAĞ-KUR No yazılır. Yazışma adresi bilgileri, Ev
tel, İş Tel, GSM ve Diğer tel alanları doldurularak “Kaydet” butonu tıklanır. GSM ve adres bilgisi zorunludur.
İlan metni içeriğinde İSTANBUL ili zorunlu ise adres alanı manuel doldurulamayacak
butonu ile adres alanı otomatik gelecektir. İSTANBUL dışında oturuyor iseniz sistem başvuru oluşturmanıza
izin vermeyecektir.

Şekil 13 Diğer Bilgiler

4.5 Askerlik Bilgileri
Askerlik bilgileri için Askerlik durumu, askerlik durumuna göre de Terhis Tarihi ve Tecil Tarihi girilerek “Kaydet”
butonuna tıklanır.

Şekil 14 Askerlik Bilgileri

4.6 Belgeler
Her ilan için tanımlanan ve yüklenmesi zorunlu olan belgeler bulunmaktadır. Bu nedenle Belgeler sekmesi açılır.
Yüklenecek Belge alanında Şekil-15’te gösterildiği gibi combobox alanı açılır.

Şekil 15 Belgeler

yüklenecek dosya seçilir ve
yükle butonu tıklanır. Tüm istenene dosyalar bu şekilde yüklenir. Ancak
bazı belgelerde dosya ile birlikte ( Örn; KPSS sonuç belgesi) veri girişi de istenebilmektedir.

Şekil 16 Belgelerde veri girişi

4.7 Başvuruyu Tamamlama
Tüm bilgiler girildiğinde
butonu tıklanır. Başvurunuzu Personel Daire Başkanlığı tarafından
incelenerek ONAY işlemi yapılana kadar güncelleme işlemi açık tutulacaktır. Onay işlemi gerçekleştiğinde
değişiklik yapamayacaksınız. Başvurunuzuz iptal etmek istediğinizde
tıklamanız gerekmektedir.
Başvuru formunuzun çıktısını görüntüleyebilmek için
butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.

Şekil 17 Başvuru Tamamlama

5. BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİ
Başvuru bilgilerinizde eksiklik, düzeltme ya da olumsuzluk bulunduğunda başvurunuz nedeni ile birlikte
size mail olarak gönderilecektir.

6. BAŞVURUNUN ONAYLANMASI
Başvuru bilgileriniz incelenip onaylandığında Başvurunuzun onaylandığına dair bilgi mail olarak tarafınıza
iletilecektir.
NOT: Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda pbys.destek@istanbul.edu.tr adresine Ad, Soyad, Cep Telefonu
ve hata görüntüsü ile ile mail atabilirsiniz.

