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*BELCLT6UU*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

GÜNLÜ EVRAK
Sayı
Konu

:18235917-823.02:İlan İşleri
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile aşağıda linkte belirtilen
31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeğin Ek Madde 1 " uyarınca
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi
kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla unvanı ve nitelikleri belirtilen
kadrolara Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Biriminiz için çıkan Öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi kadrosu
ilanına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://www.yok.gov.tr/ internet adresinden
ulaşılabilir.
Bilgilerinizi ve sınavların aşağıda linkte belirtilen ilgili mevzuata ve belirlenen sınav
takvimine göre yapılarak sınavlarda başarılı olan aday/adayların başarı puanları esas
alınarak biriminiz internet sitesinde yayınlanması ve başarılı olan adaylardan atanmaya hak
kazananların atama tekliflerinin Rektörlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini rica
ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör
1-http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat
2-http://personel.istanbul.edu.tr/?page_id=12770
DAĞITIM
İlgili Birimlere
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 24 KASIM 2016
Son Başvuru Tarihi : 08 ARALIK 2016
Ön Değerlendirme Tarihi : 15 ARALIK 2016
Sınav Giriş Tarihi : 23 ARALIK 2016
Sonuç Açıklama Tarihi : 27 ARALIK 2016

Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BELCLT6UU
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Ümit AKSAN Dahili : 10496

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00-10040 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : personel@istanbul.edu.t Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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llan .. ~'k,lacag, yer

ISTANBUL ONlvERSITESI--->ULA.~TIRMA VE LOJlsTiK FAKOLTESI-->ULA~nRMJ.

Kadro Unyan

ARA~TIRMA GOREVLlSI

VE LOJlsTIK BOLOMO-->ULA~TIRMA VE LOJISTIK ANABILI~

Ales Puana

KadroSaYl5'

Yds/Oengi

Kadro Oerecesi

DuyuruBa$lamaTarihl
Sonu~A~'klamaTarihi

On Oege,lendirme Tarihi

Sinav Giri, Tarih i

Ba$vuruTipi

BasvuruVeri

Sonu~Ia"n A~lklan.ca!i'internet Ad,esi

Ihttp://ulastirmaloiistik.istanbul.edu.tr/

OZEL $ARTLAR

,

IUla$tlrma ve Lojlstlk, Sivil Hava Ulasurma 1$letrneciligi,Deniz Ulasurma lsletme Muhendisligi, lnsaat MOhendisligi lisans mezunu olmak,

GENEL $ARTLAR
~7

s~:,-~an:;un

~~-,~~,m~~~esinde belirtilen sartlan ta$,mak ------

--

--

.....
- -------

- -

-------

- --- ------------

gretim uyesi d'~'ndak' bgretim elemani kadrolanna yapilacak atamalarda ALES1en en az 70.0 puan alm'~ olmak
[
3-Y0ksekogretim Kurulu tarafmdan kabul edilen merkezi yabanci dll smavmdan 100yme,secme ve Yerlesfirme Merkezince (OSYM) 'lap,lan Yabanci Oil Bllqisl Seviye 'Iesplt Smavmdan (YDS)) en az :
OSYM tarafmdan kabul edilen bir sinavdan bu puan muadili bir puan atrms olmak,

4-Yabanc, Ulkelerden annan diplomalann denkliginin onaylanrms olrnasr gerekir

degerlendirme ve degerlendirme asamalarmda lisans mezuniyeti notunun heaaplanmasjnda kullarulacak, not sistemlerinin 1OO'IOknot sistemine e$degenigi Yuksekogretim Kurulu karanyla bel

A<;:IKLAMA

i1-Adaylar

unlversiteden sartlan uyan kadrolardan sadece birine basvurabileceklercir,

12-Bukadrolara atamalar "Ogretim Oyesi D'~'ndaki Ogretim Eleman, Kadrolanna Yap,lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S,nav ile Giri$ S,navlanna Ili$kin Usul ve Esaslar Hakk'nda Yonetrneligin

~~a"a.

bu kadrolara atamalan 2547 say,lI Kanunun 33/a maddesi uyannca yap,lacaktlr,

4-lIanlara ba~vuracak adaylann, ara$tlrma gorevlisi kadrolanna atanmalan halinde, lisansOstUegitimlerini Ba~kanllg'mlZca belirlenen Oniversitelerde ve Ba$kanllg,m,zca belirlenen alanlarda yapmal
kadrolara atanan ara~brma gorevlilerinin atanmadan once lisansOslii egitimleri ay", ana bilim dall1b610mdeolsa dahi bu kapsamda jegerlendirilmeyecektir.

ONVAN $ARTLAR
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basvurabilmek i~in en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk basvuru tarihi itibanyla otuz be~ ya~lnI dotdurmarme olmak gerekir.

yapllacak program," l.lsans/Onllsans egitimine hangi alanda ogrenci ahruyorsa 0 alanda ALES~en en az 70 puan alnus olmak

ISTENEN BELGELER

BASVURU tCtN GEREKLi BELGELER

Ozgecmis
Dilekcetlsasvuru dilekcelerinde basvurulan Birim/Bolum/Anabilim Dah, Unvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.}
I Adet Fotograf (son alb ay icinde cekilmis olmah)
Niifus Ciizdam Fotokopisi
LisanslLisansiistiiDiploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (Han edilen kadroya bagh olarak)

ALES Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordiigune dair beige (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beige (Han edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Guvenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) ahnan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda calismakta olanlar ile aynlmis olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle ilgili terhis, teci! veya muaf oldugunu belirten beige

*intemet aracihgi ile yapilacak basvurular, suresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular !!ilikate ahnmayacaktlr. Posta ile yapilacak basvurulann
ilgili Birimin Dekanhgma/Mudurlugune ulasmasi gerekrnektedir. (Postadaki gecikrnelerden Universitcmiz sorumlu degildir.)

s

MUAFIYET

I) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, tipta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimin: tamamlayanlann, meslek yiiksekokullanmn Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yuksekogretim kurumlannda ogretim uyesi dismdaki ogretim elemam kadrolannda cahsmis veya cah:
Yonetmelik kapsammdaki ogretim elemam kadrolanna basvurulannda merkezi smav sam aranmaz.
2) Meslek yiiksekokullarmm, yabanci dil okutmam, cevirici ve yabauci dille egitim-ogretim yapilan programlanndaki ogretim gorevlisi kadrolan haricindeki ogretim el
basvurularda yabanci dil sarti aranmaz.
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ilan No:

1012592

ilann ~'k"ac;ag,yer

ISTANBUL ONIvERSlTEsl->FLORENCE
DAU

Kadro Unvan

ARA$TIRMA GOREVLlSI

NIGHTINGALE HEM§IRELlK FAKOLTESI-,>HEM§IRELIK BOLOMO->COCUK

Ales Puan,

Kadro SaylS'

Yds/Dengi

Kadro Derecesi

DuyuruBa,lama Tarlhl

Son Ba,vuru Tarihl

Sonu~A~'klama1"arihl

On DegerlendirmeTarihi

SonavGirl, Tarihl

Ba$vuruTip;

.................................................
, ~_<Ihsen,PClsta_

Son~laron A~lIdanacag'internet Adresl

bttp:l/florencenightingalejstanbul.edu.trl

SAGuGl VE HASTAUKLA

~---_]

~~

J

Basvuru Veri

OZEL ~ARTLAR
Hemslrelik Solumu lisans mezunu olmak

GENEL~ARTLAR
1~57 say,11Kanunun 48 inci maddesinde bellmlen ,artian ta"mak

2-Ogretim uyesi dismdakl ogretim elemani kadrolarina yapliacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan alml, olmak

3-Yuksekogretim Kurulu taranndan kabul edilen merkezl yabanc, dil smavmdan (OI~e. secme ve Yerle,tinne Merkezlnce (OSYM) ~aplian Yabanct 011Bilgisl Seviye Tespit Smavindan (YDS)) en az :
OSYM taraf,ndan kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan alml, olrnak,

4-Yabancl Olkelerden allnan diplomalann denkliginin onaylanrms olmast gerekir

5-00 degarlendirme va degerlendinne a,amalannda lisans mezuniyeti notunun hesapianmasooda kullanolacak, not sistemlerinin 1(IO'luk not sistemine e,degerligi YOksekogretim Kurulu karanyla bel

A<;IKLAMA
universiteden sarnan uyan kadrolardan sadece blrine basvurabiteceklerdlr,

2-Bu kadrolara atamalar "Ogretim Oyesi Ol"ndaki Ogretim ElemanoKadrolanna Yapuacak Atamalarda Uygulanacak Markezi Slna, ile Gin, Sonavlanna Ili,kin Usul ve Esaslar Hakklnda Yonetrneligin'
yapnacakur,

3-Adaylann bu kadrolara atamalan 2547 saYIIIKanunun 33/a maddesi uyannca yapllacaktlr.

14-I,an,araba,vuracak adaylann, ara,tlnna goravlisi kadrolanna atanmalan halinda,lisansiistii agitimlarini Ba,kanllglmlZca balirlenen iiniversitalarda va Ba,kanllglmlzca belirlenen alanlarda yapmal
!kadrOlara atanan ara,brma gorevlilerinin atanmadan once lisansustii egitimleri aynl ana bilim dalilbolumde olsa dahi bu kapsamdil degerlendirilmeyecektir.

ONVAN~ARTLAR
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t-Arasnrrna gorevlisi kadrosuna basvurabilmek i'<inen az lisans mezunu olmak ve ilana ilk basvuru tarihi itiba"yla otuz be~ ya~," I d cldurmarms olmak gerekir.

I

12-Atamayapllacak proqrarmn Lisans/OnlIsans egitimine hangi alanda ogrenei ailmyorsa 0 alanda ALES"ten en az 70 puan alnus olmak

I
ISTENEN BELGELER

BASVURU tCtN GEREKLt BELGELER

Ozgecmis
Dilekceffsasvuru dilekcelerinde basvurulan BirimIBOliimlAnabilimDah, Unvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.)
1 Adet Fotograf (son aln ay icinde cekilmis olmah)
Nufus Ciizdant Fotokopisi
Lisans/Lisansustu Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (llan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansustu Egitim gordiigtlnedair beige (Han edilen kadroya bagh olarak)
Tecrube durumunu giisterir beige (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Guvenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kururr.unda cahsmakta olanlar ile aynlrms olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beige

*intemet aracihgi ile yapilacak basvurular, suresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular wkkate almmayacaktJr. Posta ile yapilacak basvurulann s
llgili Birimin Dekanhgma/Mudurlugune ulasmasi gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Universitemiz sorumlu degildir.)
MUAFlvET

I) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, npta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimini tamamlayanlarm, meslek yuksekokullanmn Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak iigretim giirevlilerinin ve yuksekogretim kurumlannda iigretim uyesi dismdaki iigretim elemam kadrolannda cahsrms veya 'Yah:
Yiinetmelik kapsammdaki iigretim elemanl kadrolanna ba~vurulannda merkezi smav ~artl aranmaz.
2) Meslek yiiksekokullannm, yabancl dil okutmam, gevirici ve yabancl dille egitim-iigretim yapllan programlwndaki iigretim giirevlisi kadrolarl haricindeki iigretim el
b~vurularda yabancl dil ~artlaranmaz.
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Yazdlr

ilan No:

1012593

ilanll t;,k,lacag,yer

ISTANBUL ONIvERSlTEsl->FLORENCE

Kadro Unvan

ARA~T1RMA GOREVLlSI

NIGHTINGALE HEMIlIRELIK FAKOLTESI->HEMIlIRELIK

BOLOMO->RUH

SAGLIGI VE PSIKIYATRI HEM

Ales Puanl

KadrosaylS'

Yds/Dengi

Kadro Derecesl

DuyuruBa$lama'rarlhl
Sonu~A~oklama'"arihl

On DeOerlendirmeTarihi

SlIav GirifTarihl

Ba$wruTipi

Basvuru Veri

Sonu~lar'nA~lklanacaOIinternet Adresl

IISTANBUL ONIVERSITESIFLORENCENiGHTiNGAi

~ttp1Iftorencenightingalejstanbul.edu.1t1

OZEL $ARTLAR
Hem~irelik Bol(jm(j lisans mezunu olmak

GENEL $ARTLAR
1-657 say'iI Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ~ar1larota~'mak

2-Ogretim (jyesi d,~'ndaki ogretim elemani kadrolarina yapllacak atamalarda ALES'len en az 70.0 puan alm'~ olmak
3-YOksekogretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezl yabancr dil smavmdan (Oi~e.
OSYM tarafmdan kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan alml~ olmak,

secme ve Yerle~tirme Merkezlnce (OSYM) yapllan Yabanci Oil Bilgisl Sevlye Tesplt Smavindan (YOS)) en az :

4-Yabancl Olkelerden ailnan diplomalaron denkliginin onaylanrrus ojmast gerekir

5-On degerlendirme ve degerlendirme asarnalarmda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmaslnda kullanolacak. not sistemlerinin 1OO'IOknot sislemine e~degerligi YOksekogretim Kurulu karanyla bel

ACIKLAMA
1-Adaylar ayru iiniversiteden ~rIIan uyan kadrolardan sadece birine basvureblteceklerdir.
2-Bu kadrolara atamalar "Ogretim Oyesi OI~lndaki Ogretim Elemanl Kadrolanna Yapllacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav lie Giri~ Sonavlanna IIi~kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yoneltneligin'
yapllacakllr.
3-Adaylann bu kadrolara atamalan 2547 saYlil Kanunun 33/a maddesi uyaroncayapilacaktir,
14-,lan,ara basvuracak adaylann. ara~lIrma gorevlisi kadrolanna alanmalan halinde.lisansiistii egitimlerini Ba~kanilglmlZca belirlE,nen Onlversitelerda va Ba~kanilglmlzca belirlenan alanlarda yapmal
\kadrOlara alanan ara~lIrma gorevlilerinin alanmadan once lisansiislii egitimleri aynoana bilim dail/boliimde olsa dahi bu kapsamda degeriendirilmeyecektir.

I
ONVAN$ARTLAR
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11-Ara~tlrmagorevlisi kadrosuna basvurabllmek iCinen az lisans mezunu olmak ve ilana ilk basvuru tarihi itibanyla otuz be~ ya~ln I dotdurmerms olmak gerekir.

I

I'
i

-Atarna yapilacak proqrarnmU=""",,~"'

.,,,mo. "'0" "'0" ".~,

ahmyorsa0

.,,0'" "'-',"0 ,0 az zo ,OM"m< "'M'

ISTENEN BELGELER

BASVURU !C!N GEREKL! BELGELER

Ozgecmis
Dilekcefflasvuru dilekcelerinde basvurulan Birim/Bolum/Anabilim Dah, Unvarn ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.}
I Adet Fotograf'(son alti ay icinde cekilmis olmah}
Niifus Ciizdam Fotokopisi
Lisans/LisansiistiiDiploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordiigiinedair beige (llan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beige (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Giivenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) ahnan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda cahsmakta olanlar ile aynlrms olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beige

*internet aracihgi ile yapilacak basvurular, siiresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular !li!Ikate almmayacaktJr. Posta ile yapilacak basvurulann s
ilgili Birimin Dekanligma/Mudurlugune ulasmasi gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Universitemiz sorumlu degildir.)
MUAFlvET

I} Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, tipta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimini tamamlayanlarm, meslek yiiksekokullannm Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yuksekogretim kurumlannda ogretim iiyesi dismdaki ogretim elemam kadrolannda cahsrrns veya cali,
Yonetmelik kapsammdaki ogretim elemam kadrolarma basvurulannda merkezi smav sarti aranmaz.
2} Meslek yiiksekokullannm, yabanci dil okutmam, cevirici ve yabanci dille egitim-ogretim yapilan programlanndaki ogretim gorevlisi kadrolan haricindeki ogretim el
b~vurularda yabancl dil ~artlaranmaz.
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Yazdlr

ilan No:

1012594

ilanln I;lkllacaglyer

ISTANBUL ONIvERsITESI.->FEN BILIMLERI ENSTlTOsO

KadroUnvan

ARA~TIRMA GOREVLlSI

Ales Puanl

[7O--J

Yds/Dengi

KadroSaY1S1
Kadro Derecesl
Son Ba,wru Tarihi

Sonu~A~lklama--arlhl

tin DegerlendirmeTarihi

5.. av Gir" Tarihi
BaswruYerl

Sonu~larlnA~oklanacaglinternet Adresi

Fttp1lfenbilimleri.istanbul.edu.tTl

OZEL ~ARTLAR
(Mimarhk Boliimii iein) Mimarllk bOliimii lisans mezunu olmak.

GENEL ~ARTLAR

5-On degerlendirme ve degerlendirme asarnalannda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasmda kultamtacak, not sistemlerinin 11)O'liiknot sistemine e~degerligi Yiiksekogretim Kurulu kararoylabel

A~IKLAMA

Il'AdaYlar ay", iiniversiteden sartlan uyan kadrolardan sadece birine basvurablleceklerdlr.
'2.Bu kadrolara atamalar "Ogretim Oyesi DI~lndaki Ogretim Eleman I Kadrolarona Yapjlacak Atamalarda Uygulanacak Meri<eziSIna', ile Giri~ SonavlaronaIIi~kin Usul ve Esaslar Hakkinda YonetTneligin'
yapllacaktor.
\
13•AdaYlaronbu kadrolara atamalaro2547 saYlhKanunun 33/a maddesi uyaroncayapilacakts,
I
14.',an,ara basvuracak adaylaron,ara~tlrma gorevlisi kadrolarona atanmalan halinde, lisansiistii egitimlerini Ba~kanhglmlZca belirle ten iiniversitelerde ve Ba~kanhglmlzca belirlenen alanlarda yapmal
Ikadrolara atanan arasnrma gorevlilerinin atanmadan once IisansOstii egitimleri ayrn ana bilim daloibolOmdeolsa dahl bu kapsamda degerlendirilmeyecektir.

I
ONVAN ~ARTLAR
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1-Ara~t"ma gorevlisi kadrosuna ba~vurabilmek i~n en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk basvuru tarihi itibanyla otuz be~ ya~,", doldurmarms olmak gerekir.

I

proqrarnm U~"",,",,~"

... itirnlne " ... , ala nda ',re nci auruyorsa 0 , landa "'-''''

n en ","

,0'" almrsolrnak

i

ISTENEN BELGELER

BASVURU tCtN GEREKLt BELGELER

Ozgecmis
Dilekcetlsasvuru dilekcelerinde basvurulan Birim/Bolum/Anabilim Dah, Onvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.}
1 Adet Fotograf (son aln ay icinde cekilmis olmah)
Niifus Ciizdam Fotokopisi
LisanslLisansiistii Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (llan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordiigune dair beige (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beige (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Giivenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) ahnan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda cahsmakta olanlar ile aynlrms olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle i1gili terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beige

*lntemet aracihgi ile yapilacak basvurular, siiresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular lliIi:kate almwayacaktJr,
ilgili Birimin Dekanligma/Mudurlugune ulasmasi gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Oniversitemiz sorumlu degildir.)

Posta ile yapilacak basvurulann s

MUAFIYET
I) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, tipta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimini tamamlayanlann, meslek yiiksekokullannm Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yiiksekogretim kurumlannda ogretim iiyesi d:~mdaki ogretim elemam kadrolarmda o;:ah~ml~veya o;:ah:
Yonetmelik kapsammdaki ogretim elemanl kadrolanna ba~vurulannda merkezi smav ~artl aranmaz.

2} Meslek yiiksekokullannm, yabancl dil okutmam, ~evirici ve yabancl dille egitim-i:igretim yaplian programlanndaki ogretim gorevlisi kadrolarl haricindeki ogretim el
b~vurularda yabanci dil ~artl aranmaz.
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Yazdlr

itan NO:

1012589

llan .. C;,kolacag,yer

ISTANBUL ONIVERSlTEsl-->FLORENCE NIGHTiNGALE HEMlilREUK FAKOLTESI->HEMliIRELIK

Kadro Unvan

ARA$TIRMA GOREVLlSI

Kadro SaYIS'

,..----.
:::::J
~--~..------.

Ales Puan,

BOLOMO-->CERRAHI HASTALIKLAR HEMlilR

~-----'--'-J
~--.--- .....---

Yds/Dengi

Kadro Derecesi
Son Ba,wru Tarlhl

Sonu~ A~'klama Tarlhl

On Dejjerlendirme Tarihi

S"'V Girif Tarihi

Ba,wruTipi

Basvuru Veri

Sonu~larm A~oklanacag,internet Adresi

Fttp:lIflOrenCenightingale.istanbul.edu.1I1

OZEL$ARTLAR
IHemsirellk Bolumu lisans mezunu olmak

GENEL $ARTLAR
say,lI Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ~arUarota~'mak

2-Ogretim uyesi d'~'ndaki ogretim elemani kadrolarina yapilacak atamalarda ALESten en az 70.0 puan alm'~ olrnak
3-Yuksekogretim Kurulu taranndan kabul edllen merkezi yabanci dll smavmdan (OI~e. secme ve Yerle~tirme Merkezlnce (OSYM) yap,'an Yabanci Oil Bilgisi Seviye Tespit Smavindan (YOS» en az t
\OSYM taratmdan kabul edilen bir smavdan bu puan muadlli bir puan alm'~ olmak,

14-YabanC'Ulkelerden allnan diplomalaron denkliginin onaylanm'~ olmasr gerekir

-on degerlendirme ve degerlendirme asamalannda lisans mezuniyeti notunun nasaptanmasmda kullanolacak, not sistemlerinin 1(lO'luk not sistemine e~degerligi Yuksekogretim Kurulu kararoylabel

15

I
ACIKLAMA
1-Adaylar aynounlversiteden ~artlarouyan kadrolardan sadece birine basvurablleceklerdlr.
2-Bu kadrolara atamalar "Ogretim Oyesi O,~ondakiOgretim Eleman, Kadrolarona Yapuacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav lie Giri~ Smavlanna IIi~kin Usul ve Esaslar Hakk,nda YonelIneligin'
yapliacaktor.

I
i3-AdaYlaronbu kadrolara atamalaro2547 say,lI Kanunun 33/a maddesi uyaroncayap,'acaktor.
'4-llanlara ba~vuracak adaylaron,ara~tormagorevlisi kadrolanna alanmalaro halinde,lisansustii egitimlerini Ba~kanllg'mlZca belirlellen universitelerde ve Ba~kanl,g'm'zca belirlenen alanlarda yapmal
kadrolara alanan ara~brma gorevlilerinin atanmadan once lisansustii egitimleri ayn' ana bilim dalolbolumde olsa dahi bu kapsamd 3 degerlendirilmeyecektir.
\

I
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gorevlisi kadrosuna basvurabllrnek i9in en az lisans mezunu olmak va ilana ilk basvuru tarihi ltibanyla otuz ba~ ya~'nI doldurmarms olmak garekir.

yapnacak proqrarnm Lisans/Onlisans egitimine hangi alanda ogrenci almiyorsa 0 alanda ALES'ten en az 70 puan alnus olmak

ISTENEN BELGELER

BASVURU tCtN GEREKLt BELGELER

Ozgecmis
Dilekce/Basvuru dilekcelerinde basvurulan Birim/Boliim/Anabilim Dah, Unvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.)
I Adet Fotograf'(son aln ay icinde cekilmis olmah)
Nufus Ciizdam Fotokopisi
LisanslLisansiistiiDiploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (llan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordiigune dair beIge (llan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beIge (iIan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Giivenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda cahsmakta olanlar ile aynlrms olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beIge

*internet aracilrgi ile yapilacak basvurular, siiresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular dikkate almmayacakhr. Posta ile yapilacak basvurulann s
ilgili Birimin Dekanlrgma/Mudurlugune ulasmasi gerekrnektedir. (Postadaki gecikrnelerden Universitemiz sorumlu degildir.)
MUAFIYET

I) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlamis olanlann, tipta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimini tamamlayanlann, meslek yiiksekokullannm Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yilksekogretim kurumlarmda ogretim iiyesi d smdaki ogretim elemam kadrolannda cahsmis veya cah:
Yonetmelik kapsammdaki ogretim elemam kadrolanna basvurulannda merkezi smav sarti aranmaz.
2) Meslek yiiksekokullarmm, yabanci dil okutmam, cevirici ve yabanci dille egitim-ogretim yapllan programlanndaki ogretim gorevlisi kadrolarl haricindeki ogretim el
ba~vurulardayabanci di! ~artlaranmaz.
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Yazdlr

ilan No:

1012581

ilan.n f;.k.lacag. yer

ISTANBUL ONIvERSlTEsl->ULA~T1RMA

Kadro Gnvan

ARA~TIRMA GOREVLlSI

VE LOJiSTiK FAKOLTESI->ULA~T1RMA VE LOJlsTiK BOLOMO->ULA~TIRMA
Ales Pua",

Kadro SaYIS.

Yds/Dengi

Kadro Derecesl

Duyuru Ba,lama Turtht

Son Ba,vuru Tarihi

Sonu~ A~lklama T8rthi

On Degerlendirme Tarihi

S.. av GiriJ Tarihi

Ba,vuru Tipi

Basvuru Yerl

Sonu~la.. n A~lklanacag. internet Adresi

VE LOJisTIK ANABILI~

II:o-"-'---'-'--J
e__. ....~ __._.

Fttp"}/ulastirmaIOjiStik.istanbul.edu.lrl

CZEL$ARTLAR
Ulastuma ve Lojistik, Sivil Hava Ula~t.rma 1~letrneciligi,Deniz utasurma 1~letrneMOhendisligi,ln~aat MOhendisligi lisans mezunu clmak.

GENEL $ARTLAR
say,l! Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ~artlan ta~.mak

2.ogretim Oyesid.~.ndaki ogretim elemani kadrolarina yapllacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan alm.~ olmak

3.YOksekogretim Kurulu taranndan kabul edilen merkezl yabanci dil smavmdan (Olyme, Seyme ve Yerle~tirme Merkezince (OSYM) yapaan Yabanci Oil Bilgisl Seviye Tespit Smavindan (YDS)) en az :
OSYM tarafmdan kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan alm'~ olmak,

4·Yabanc. Ulkelerden al!nan diplomalann denkliginin onaylanm.~ olmasr gerekir

5.on degerlendirme ve degerlendirme asarnatannda lisans mezuniyeti nolunun hesaplanrnasmda kullarnlacak, not sistemlerinin 10l)'IOk not sistemine e~degerligi YOksekogretim Kurulu karanyla bel

ACIKLAMA

l-Adaylar ayru Oniversiteden sarnan uyan kadrolardan sadece birine basvurablleceklerdlr,

I
12.Bu kadrolara atamalar "Ogretim Oyesi D.~.ndaki Ogretim Eleman, Kadrolanna Yapjlacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav ile Giri~ S,navlanna Ili~kin Usul ve Esaslar Hakk'nda Yonebneligin'
\yaPllacaktrr.
3.AdaYlann bu kadrolara atamalan 2547 say.1!Kanunun 33/a maddesi uyannca yap,lacaktlr.

14.llanlara
1 kadrolara

ba~vuracak adaylann, ara~trrma gorevtisi kadrolanna atanmalan halinde, lisansOstOegitimlerini Ba~kanl!g.mlZca belirlenen Oniversitelerde ve Ba~kanl!g.m'zca belirlenen alanlarda yap mal
atanan ara~tlrma gorevlilerinin atanmadan once lisansOstOegitimleri ay", ana bilim dalVboliimde olsa dahi bu kapsamda degerlendirilmeyecektir.

I

ONVAN $ARTLAR
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basvurabilmek icin en az lisans mezunu olmak VB ilana ilk basvuru tarihi itibanyla otuz bes ya~,"1doldurrnamrs olmak gerekir.

yapuacak prograrrun Lisans/Onlisans egitimine hangi alanda ogrenci ahruyorsa 0 alanda ALES'ten en az 70 puan alrrus olrrak

ISTENEN BELGELER
BASVURU

tCtN GEREKLi

BELGELER

Ozgecmis
Dilekceflsasvuru

dilekcelerinde

I Adet Fotograf'(son

basvurulan BirimlBoliimlAnabilim

Dali, Unvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.)

alti ay icinde cekilmis olmah)

Niifus Ci.izdam Fotokopisi
Lisans/Lisansiistii

Diploma fotokopisi

Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordtigune dair beige (tlan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beige (llan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Giivenlik Kurumu Hizmet Takip Prograrmndan

(HtTAP) ahnan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurummda

cahsmakta olanlar ile aynlmis olanlar getireceklerd

Erkek Adaylar icin askerlikle ilgiJi terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beige

*internet aracihgi ile yapilacak basvurular, siiresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik beige Ii basvurular @tkate almmayacaktIr.
ilgili Birimin Dekanhgma/Mudurlugune
ulasmasi gerekrnektedir. (Postadaki gecikrnelerden Universitemiz sorumlu degildir.)

Posta ile yapilacak basvurulann

s

MUAFIYET
I) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, npta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimir.i tamamlayanlann, meslek yiiksekokullanmn Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yuksekogretirn kurumlannda ogretim iiyesi dismdaki ogretim elemam kadrolannda cahsrms veya yah:
Yonetmelik kapsarrundaki ogretim elemam kadrolanna basvurulannda merkezi smav sarti aranmaz.
2) Meslek yiiksekokullarmm,

yabanci dil okutmam, cevirici ve yabanci dille egitim-ogretim yapilan programlarmdaki

ogretil11 gorevlisi kadrolan haricindeki ogretim el

basvurularda yabancl dil ~artl aranl11az.
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Yazdi,

ilanNo:

1012591

ilanl1 ';,k,lacag, yer

ISTANBUL ONIVERSlTEsl ......FLORENCE NIGHTINGALE HEM~IRELIK FAKOLTESI->HEM~IRELIK
DALI

Kadro UnViln

ARA~TIRMA OOREVLlSI

Kadro saYlS'

li:==:=

Ales Puan,

J

Yds/Dengi

Kadro Derecesl

Ouyuru Ba$lama "arlhl

Son Ba,vuru Tarihl

Sonu~ A~'klama Tarihi

On Dejierlendirme

Tarihl

Smav Girl, Tarihi

Ba,vuru Tipi
Sonu~lar'n A~oklanacag,internet Adresl

BOLOMO......KADIN SAGLIGI VE HASTALlKLAF

BasvuruYerl
~ttpJlftorencenightingale.istanbul.edu.trl

OZEL $ARTLAR
BOliimii lisans mezunu olmak

GENEL $ARTLAR
1-657 say,h Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen ~arUanIa~'mak

2-Ogretim Oyesid'~'ndaki ogretim elemanl kadrolarina yap,'acak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan alm'~ olmak

13-Yiiksekogretim Kurulu tarahndan kabul edllen merkezl yabanci dil smavmdan (OI~e. Se~me ve Yerle~tirme Merkezince (OSYM) yap,'an Yabenci Oil Bilgisi Sevlye Tespit Sinavmdan (YOS» en az r
OSYM tarafmdan kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puan alm.~ olmak,

4-Yabanc, iilkelerden ahnan diplomalann denkliginin onaylanm~ olmasi gerekir

5-On degerlendirme ve degerlendirme asamalannda lisans mezuniyeti notunun hesaplanrnasmda kullanolacak, not sistemlerinin 1OO'IOknot sistemine e,degerligi Yiiksekogretim Kurulu karanyla bel

AQIKLAMA
l-Adaylar ayru iiniversiteden sartlan uyan kadrolardan sadece birine basvurablleceklerdlr,

2-8U kadrolara alamalar "Ogretim Oyesl O."ndaki Ogretim Eleman. Kadrolanna Yapllacak Alamalarda Uygulanacak Merkezi Smav iI'~Girl, Smavlanna Ili'kin Usul ve Esaslar Hakkmda Yonelmeligin
1 yap,'acakt".

!

3-Adaylann bu kadrolara atamalan 2547 say,h Kanunun 33/a maddesi uyannca yapllacakt".

4-llanlara basvuracak adaylann, ara,"rma goreviisi kadrolanna atanmalan halinde, IisansDslii egitimlerini Ba,kanhg,mlZca belirlenen Oniversitelerde ve Ba,kanhg.mlZca belirlenen alanlarda yapmal
,kadrolara alanan ara,t,rma gorevlilerinin alanmadan once IisansDslii egitimleri aynoana bilim dahlboliimde olsa dahi bu kapsamda Mgerlendirilmeyecektir.
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1-Ara~t"ma gorevlisi kadrosuna ba~vurabilmek i~in en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk basvuru tarihi itibanyla otuz be~ ya~,nodolourmarrns olmak gerakir.

2-Atama yapolacakproqrarnm Lisans/Onlisans egitimina hangi alanda ogrenci ahmyorsa 0 alanda ALES'ten an az 70 puan alm'~ olmak

ISTENEN BELGELER

BASVURU tCtN GEREKLt BELGELER

Ozgecmis
Dilekceflsasvuru dilekcelerinde basvurulan Birim/Bolum/Anabilim

Dah, Unvam ve adaym iletisim adresleri (adres, telefon no. e-mail v.s.) acikca belirtilecektir.)

1 Adet Fotograf (son alii ay icinde cekilmis olrnah)
Niifus Ciizdam Fotokopisi
LisanslLisansiistii Diploma fotokopisi
Resmi Transkript (Lisans Egitimi ile ilgili)
Yabanci Dil Belgesi (llan edilen kadroya bagh olarak)
ALES Belgesi (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Lisansiistii Egitim gordugune dair beige (Ilan edilen kadroya bagh olarak)
Tecriibe durumunu gosterir beige (ilan edilen kadroya bagh olarak)
Sosyal Giivenlik Kurumu Hizmet Takip Programmdan (HiTAP) ahnan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda cahsmakta olanlar ile aynlrms olanlar getireceklerd
Erkek Adaylar icin askerlikle ilgiJi terhis, tecil veya muaf oldugunu belirten beige

*intemet aracihgi ile yapilacak basvurular, siiresi icinde yapilmayan basvurular ve eksik belgeli basvurular iIikkllte almmayacaktlr.
tlgiJi Birimin Dekanhgma/Mudurlugune ulasmasi gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Universitemiz sorumlu degildir.)

Posta ile yapilacak basvurulann s

MUAFlvET

1) Doktora veya sanatta yeterlik egitimini tamamlarms olanlann, npta veya dis hekimliginde uzmanhk egitimin! tamamlayanlann, meslek yuksekokullannm Yuksekogr
belirlenen uzmanhk alanlanna atanacak ogretim gorevlilerinin ve yuksekogretim kururnlannda ogretim iiyesi dismdaki ogretim elemam kadrolarmda cahsrms veya cah:
Yonetmelik kapsammdaki ogretim elemarn kadrolarma basvurulannda merkezi smav sarti aranmaz.
2) Meslek yiiksekokullanmn, yabanci dil okutmam, cevirici ve yabancl dille egitim-ogretim yapllan programlanrodaki ogretim gorevlisi kadrolan haricindeki ogretim el
ba~vurularda yabancl dil ~artl aramnaz.
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