
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 
(Dr.Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi)  

 
Aşağıda yer alan kadrolara ilişkin Üniversitemiz ilanı 23/07/2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

DR.ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN; 
Genel Şartlar 

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
2) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
3) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler 
Adaylar dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca  onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet 
CD veya USB’yi ekleyerek 06/08/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 
 Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

—— • —— 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN; 
Genel Şartlar 

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” derecesine sahip olmak şartı aranır. 
3) Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır. 
4)   Araştırma Görevlisi kadrosu atama işlemi 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.  
5)   Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
6)  Araştırma Görevlileri için alanında ALES’ten en az 80 puan almış olmak. (Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise  o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.)  KPDS, ÜDS, 
YDS, YÖKDİL  den en az 80 puan almış olmak. Ya da YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil puana sahip olmak.  
7)  Öğretim Görevlileri için ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.) KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL  
den en az 80 puan almış olmak. Ya da YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadil puana sahip olmak. 

 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvan D. Adet Özel Şartlar 

 

 

Mühendislik Fakültesi 

 

 

Endüstri Mühendisliği  

 

 

 

Yöneylem Araştırması 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi 
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Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Endüstri 

Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması 

alanında tamamlamış olmak. En az bir yıl yurtdışı 

eğitim veya araştırma tecrübesine sahip olmak; 

Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka 

konularında çalışmaları bulunmak. 

 

Mühendislik Fakültesi 

 

İnşaat Mühendisliği  

 

 

Hidrolik 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi 
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İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalında 

Doktora derecesine sahip olmak ve yapı-sıvı 

etkileşimi alanında çalışmaları bulunmak. 



Başvuruda İstenilen Belgeler 
1) Başvuru Dilekçesi  
2) Özgeçmiş 
3) Nüfus cüzdan fotokopisi 
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi 
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi 
6) ALES Belgesi 
7) Yabancı Dil Belgesi 
8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma  Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)                                                                                               

Açıklamalar 
1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Araştırma Görevlisi için ilgili Fakülte Dekanlığı’na, Öğretim Görevlisi için Personel Daire Başkanlığı’na 

şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2)  Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
3) Üniversitemiz web adresinde yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

 
Birim Bölüm ABD Unvan D. Adet Özel Şartlar 

 

Mühendislik Fakültesi 

 

 

Endüstri Mühendisliği 

 

Yöneylem Araştırması 

 

Arş. Gör. 
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Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve 

Sistem Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor olmak. 

 

 

Rektörlük  

(Teknoloji Transfer Ofisi) 

 

 
— 

 

 
— 

 

 

Öğr. Gör. 

(Uygulamalı 

Birim) 
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Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans 

eğitimi veren Mühendislik bölümleri, iktisat, işletme, 

ekonomi, uluslararası ilişkiler bölümlerinden birinden 

lisans derecesi ile mezun olmak ve söz konusu 

alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip 

olmak ya da YÖK tarafından bunlara denk sayılan 

bölümlerden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri konusunda 

ya da ulusal ve uluslararası hibe programları veya 

projeleri konusunda en az iki yıl deneyim sahibi 

olmak. 

 

—— • —— 

SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlangıç Tarihi 23/07/2019 
Son Başvuru Tarihi  06/08/2019 (Mesai Saati Bitimi) 
Ön Değerlendirme Tarihi  19/08/2019 
Sınav Giriş Tarihi  22/08/2019 
Sonuç Açıklama Tarihi  27/08/2019 


