
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞ. GÖR. ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nde görevlendirilmek üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca 3 adet "Araştırma 
Görevlisi" alınacaktır. 

Başvuruda İstenen Belgeler:  
a. Başvuru Dilekçesi 
b. Detaylı özgeçmiş 
c. Öğrenim Belgeleri  
d. Denklik belgesi (Sadece yurtdışından alınmış diplomalar için gereklidir) 
e. Mezun olduğu bölüme ait transkript belgesi (Asıl) 
f. Halen öğrenim gördüğü enstitü programına ait transkript belgesi 
g. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
h. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 
(veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi) 
(Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir) 
i. ALES sonuç belgesi (Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir) 
j. Askerlik durumunu gösteren belge (terhis / muafiyet / tecil belgesi) (Erkek adaylar için) 
Adayların istenilen belgeleri işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde HF 

Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim 
edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 21.06.2019 
Son başvuru tarihi : 05.07.2019  
Ön değerlendirme tarihi : 08.07.2019  
  (Sonuçlar hukuk@bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.) 
Giriş sınav tarihi : 16.07.2019 
Sonuç açıklama tarihi : 19.07.2019 
FAKÜLTE : Hukuk Fakültesi  
ÖZEL KOŞULLAR : Alanı: MEDENİ HUKUK Kadro Sayısı: 2 
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak, lisans ortalaması en az 3.30 

olmak, Özel Hukuk alanında doktora yapıyor ve doktora tezini 
Medenî Hukuk alanında yazıyor olmak, doktora yeterlik 
sınavını geçmiş olmak, doktora öğrencisi olarak başvuru 
tarihinde 11. döneme başlamamış olmak, yüksek lisans eğitimi 
veya doktora araştırmaları için en az 6 ay yurtdışında 
bulunmuş olmak, ALES’ten Eşit Ağırlık alanında en az 70 
puan almış olmak, YDS’den en az 80 puan almak ve orta 
derecede Almanca biliyor olmak. 

ÖZEL KOŞULLAR : Alanı: ANAYASA HUKUKU Kadro Sayısı: 1 
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak, lisans ortalaması en az 3.00 

olmak, Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor ve doktora 
tezini Anayasa Hukuku alanında yazıyor olmak, doktora 
yeterlik sınavını geçmiş olmak, doktora öğrencisi olarak 
başvuru tarihinde 11. döneme başlamamış olmak, tezli yüksek 
lisansını yurtdışında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında 
yapmış olmak, ALES’ten Eşit Ağırlık alanında en az 70 puan 
almış olmak, YDS’den en az 80 puan almak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06800, 
Bilkent Ankara 5389/1-1 


