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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) 

İLAN ve BAŞVURU YÖNETİM MODÜLÜ 

BAŞVURU YARDIM KILAVUZU 

(SÖZLEŞMELİ PERSONEL) 

İlan Başvuru sayfasına; 

https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru 

adresinden erişim sağlanır. 

1. Kimlik Doğrulama 

Bu bölümde Kimlik Türü, “T.C. Kimlik No” veya  “Nüfus Cüzdanı” bilgileri girilerek “Doğrula” butonu 

ile Kimlik Doğrulaması yapılır. 

● Yeni Tip  TC Kimlik Kartları için “TC Kimlik Kartı” seçeneği  işaretlenmeli ve Seri Numarası  

(kimlik kartında belirtildiği şekilde) yazılmalıdır. .   

● Eski Tip Nüfus Cüzdanı bilgilerinizle doğrulama yapmak için “Nüfus Cüzdanı” seçeneği 

işaretlenmeli,  Seri ve  Seri Numarası yazılmalıdır..  

 

Doğrulama işlemi yapıldıktan sonra ekrana Adı Soyadı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bilgileri 

yıldızlı/maskeli olarak ekrana gelecektir. Bu ekranda  bir hata mesajı alıyorsanız iletişim bilgilerinden 

bize ulaşabilirsiniz. (Daha hızlı cevap verebilmek veya sorunlarınızın çözümü için:  E-postalarınızda,   

TC Kimlik Numarası, Seri Numarası, Adınız-Soyadınız, Telefon Numaranız ve Başvuracağınız kadro 

pozisyonunu mutlaka bildiriniz.)  

 

İleri butonu ile bir sonraki aşamaya geçilir. 

https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru
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2. Başvurulan İlan 

Bu bölümde belirlenen tarih aralığına uygun olan İlan ve Pozisyon seçimi yapılır. Her Pozisyon için 

uyarılar/aranan nitelikler dikkatli bir şekilde okunmalıdır. 

Her ilan için;  Yaş, Eğitim Durumu, KPSS puanı bilgileri otomatik olarak e-Devlet sisteminden 

alınmaktadır ve kontrol edilmektedir. (e-Devlet sisteminden hatalı bir “okul, bölüm,  puan bilgisinin ” 

geldiğinin görülmesi halinde mutlaka bize ulaşınız)  

Yaş, Eğitim Durumu, Mezun Olunan Bölüm, KPSS Puan Yılı/Türü vs. şartları sağlamayanlar için 

sistem otomatik başvuru yapmanızı engelleyecektir. Bu noktada şartlarınızla ilgili sorunlar hakkında   

ilgili iletişim sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. 

İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçilir. 
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3. Eğitim ve Sınav Bilgileri 

Bu bölümde ilan şartlarına göre Öğrenim Durumu, Okul Adı,  Bölümü,  Mezuniyet Tarihi, KPSS Puan 

Türü ve KPSS Puanı bilgileri otomatik olarak e-Devlet sisteminden alınmaktadır. 

Sadece  İlanda istenilen öğrenim durumuna uygun olan  öğrenim durum bilgisi  (Önlisans, Lisans, 

Yüksek Lisans)  e-Devlet sisteminden alınmaktadır.  

İlan edilen  pozisyonda “Lise/Meslek Lisesi”  şartı bulunuyor ise,  “Lise/Meslek Lisesi”  bilgileri 

başvuru yapanlar  tarafından girilecektir.  

Bazı ilanlarda/durumlarda  eğitim bilgilerini sizin girmeniz istenebilir. Bu durumda bilgilerinizi doğru 

olarak giriniz. 

 

Bu bölümdeki Öğrenim Durumu ve KPSS Puan bilgisi e-Devlet sisteminde alınır.  (e-Devlet 

sisteminden hatalı bir “okul, bölüm, mezuniyet tarihi,  puan bilgisinin ” geldiğinin görülmesi halinde 

mutlaka bize ulaşınız)  
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4. İletişim Bilgileri 

Bu bölümde; İkametgah Adresi, Adrese ait İl ve İlçe, Eposta Adresi ve Cep Telefonu bilgileri girilir. 

- Adres bilgilerinde,  Mahalle / Cadde / Sokak İsmi ve Bina No / Ev No bilgileri mutlaka 

belirtilmelidir.  

- Eposta adresi doğru yazılmalı ve kontrol edilmelidir.  

- Cep telefonu numarası alanına,  kendinize ait numarayı giriş yapınız, ikinci numara alanına 

ise size ulaşabileceğimiz bir yakınınızın telefon numarasını giriş yazınız.   

Bu bilgiler sizinle irtibata geçmemiz veya  gerekmesi halinde tebligat işleminde kullanılacağından 

önemlidir.  

Bu bilgileri yanlış veya hatalı doldurduğunuzda bir sonraki aşamaya geçiş yapamazsınız. 

 

5. Diğer Bilgiler 

Bu bölümde; ilan ve pozisyona ait diğer bilgiler girilir.  

Şartlarınıza uygun bilgileri doğru olarak giriniz ve İleri butonuna tıklayınız. 
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6. Dosyalar 

Bu bölümde; başvurulan pozisyon için ilanda istenilen belgeler yüklenir. (Aşağıda belirtilen 

belgeler örnek olup, her pozisyon için farklılık gösterebilir)  

 

Yükleme yapılan belgeler Yüklenmiş Dosyalar başlığından kontrol edilebilir. 

 

 

  



6 / 7 

7. Başvuru Onay 

Bu bölümde yer alan açıklamaları okuduktan sonra, açıklamaların sol tarafında bulunan kutucukları 

işaretleyip başvurunuzu onaylayın ve Başvuru Yap butonu ile başvurunuzu tamamlayın. 

 

 

 

8. Başvuru Sonuç 

Bu bölümde; Başvurunuz başarılı gerçekleştiğinde başvuru sırası ve numarası verilmektedir. 

Bu bilgileri başvurunuzu daha sonra güncelleyebilmek ve kontrol edebilmek adına bir yere not 

ediniz. 

Başvuru Formunu Yazdır diyerek bilgilerinizi yazdırabilirsiniz. 

(Başvuru formunuz ayrıca belirtmiş olduğunuz e-posta adresinize de gönderilecektir) 

 

Başvuru Formunuzu kontrol edı̇nı̇z. Özellı̇kle başvurulan Kadro Unvanı, Öğrenı̇m Durum 

Bı̇lgı̇lerı̇ ve ilan edı̇len pozisyon içı̇n istenı̇len Puan Türü ve Yıl bilgilerinin doğru olup olmadığı 

vs. Hatalı bı̇r bı̇lgı̇nı̇n bulunması halı̇nde mutlaka bı̇zı̇mle irtı̇bata geçı̇nı̇z.  

Daha hızlı cevap verebilmek veya sorunlarınızın çözümü için:  E-postalarınızda,   TC Kimlik 

Numarası, Seri Numarası, Adınız-Soyadınız, Telefon Numaranız ve Başvurduğunuz 

/Başvuracağınız kadro pozisyonunu  mutlaka bildiriniz.  

 

E-Posta  Adresimiz : 

persdb@ankara.edu.tr 

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Web Sayfası:  

http://personeldb.ankara.edu.tr  

mailto:persdb@ankara.edu.tr
http://personeldb.ankara.edu.tr/
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Başvuru Güncelleme 

Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru süresince başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. 

1. Başvurunuzu güncellemek için Yeni Başvuru butonu ile ya da başvuru sayfasını yeniden 

açarak 1. bölüme geçiniz. 

2. Kimlik Doğrulama işlemini tekrar yapınız. 

3. 2. adıma ilerleyin ve başvurduğunuz ilanı seçiniz. 

4. Karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede Başvuru Numaranızı giriniz. 

 
5. Başvuru Bilgilerini Getir dedikten sonra tüm bilgilerinizi adım adım kontrol edebilir ve en son 

adımda güncelleme yapabilirsiniz. 

 

 

                                     BAŞARILAR DİLERİZ 

 

 


