
 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 

maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden 

itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim 

Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel 

Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası 

Doçent kadrosu için :  Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 

takım bilimsel yayın dosyası. 

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını 

elektronik ortamda (taşınabilir bellek) teslim edebilirler. 

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN AD AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 
Müziksel işitme okuma yazma eğitimi üzerine 

çalışmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 MIDI programlama üzerine çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Doçent 1 
Kimlik ve şiddet olgularının sanata etkisi üzerine 

çalışmış olmak. 

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Fen Fakültesi Anorganik Kimya Doçent 1 
Hesaplamalı anorganik kimya üzerine çalışmaları 

olmak. 

İlahiyat Fakültesi Kelam Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Doçent 1 İlgili alanda çalışmaları olmak 

Cumhuriyet Sosyal 

Bilimler MYO 
Çağrı Hizmetleri Dr.Öğr.Üyesi 1 

KOBİ’lerde pazarlama sorunları ve dijital pazarlama 

üzerine çalışmış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 
Parkinson hastalarının periodontal sağlığı üzerine 

çalışmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1 
Sınıf eğitimi alanında doktora yapmış olup, STEM 

eğitimi üzerine çalışmaları olmak. 

Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyon Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 Spektral teori üzerine çalışmış olmak 



 

İktisadi ve İdariBilimler 

Fakültesi 
İktisat Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 1 

İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olup ekonomik 

ve yeşil büyüme üzerine çalışmaları olmak. 

İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Dr.Öğr.Üyesi 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 
Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmışolup, 

biyopolitika üzerine çalışmaları olmak. 

Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 1 Nanokompozitlerin sentezi üzerine çalışmaları olmak. 

Sağlık Hizmetleri MYO 
Tıbbi Dökümantasyon ve 

Sekreterlik 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Kamu hastaneleri ve sağlık politikaları üzerineçalışmış 

olmak. 

Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Dr.Öğr.Üyesi 1 
Fizik veya fizik öğretmenliği alanında doktora 

yapmışolup, optisyenlik üzerine çalışmaları olmak. 

Sivas Teknik Bilimler 

MYO 

Elektronik 

HaberleşmeTeknolojisi 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Dirac ve Sturm liouville operatörleri üzerine çalışmış 

olmak 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

-Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

-İlanda  belirtilen  kadrolara  başvuru  için  gerekli  bilgi,  belge  ve  sonuçlara  

üniversitemiz  internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere 

şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ UNVANI AD NİTELİK 

REKTÖRLÜK 
UYGULAMALI 

BİRİMLER (TÖMER) 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

(DERS 

VERECEK) 

1 

Lisans ve tezli yüksek lisansını “Türkçe Eğitimi” alanında 

yapmış olmak. Türkçe öğretimi alanında 10 yıl tecrübeli 

olmak 

Son Başvuru Tarihi   : 21.07.2020  

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi  : 22.07.2020  

Giriş Sınavı Tarihi   : 24.07.2020 

Sonuç Açıklama Tarihi  : 27.07.2020 

Başvuru Adresi  : Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğüne (TÖMER) 

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,  

58140, Merkez Kampüs/SİVAS 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr 



 

Genel Şartlar ve Özel Şartlar 

-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. 

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1-Başvuru Formu 

2-Özgeçmiş, 

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

4-Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı 

(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

5-Transkript fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili), ilgili kurumdan onaylı 

6-ALES Sonuç Belgesi, 

7-Yabancı Dil Belgesi 

8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

9-Fotoğraf (1 adet) 

10-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) 

Önemli Notlar: 

1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime 

ulaşması gerekmektedir. 

2-Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve 

kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 

3-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

4-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

5-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her 

aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular 

tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) 

fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve 

değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, 

yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel 

alınacaktır. 

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 

KOD 

NO 
ÜNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

HE01 Hemşire Özel Bütçe 25* 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından 

mezun olmak. (Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin Yoğun 

Bakımlarında çalıştırılacaktır.) 

HE02 Hemşire Özel Bütçe 25* 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından 

mezun olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) 

yıl çalışmış olmak.(Yenidoğan, Çocuk ve Yetişkin 

Yoğun Bakımlarında çalıştırılacaktır.) 

ST01 
Sağlık 

Teknikeri 
Özel Bütçe 1 

- Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 

yüksekokullardanmezun veya diğer lisans eğitimleri 

üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

ST02 
Sağlık 

Teknikeri 
Özel Bütçe 39** 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programı mezunu olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi 

Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 

DS01 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 11** 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans 

programı mezunu olmak. 

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi 

Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak. 

DS02 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 1 -Odyoloji bölümü lisans programından mezun olmak. 

DS03 

Diğer 

Sağlık 

Personeli 

Özel Bütçe 1 
- Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programı 

mezunu olmak. 

 

*Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların 

görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir. 

**SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının 

karşılanmış olması gerekir. 



 

GENEL ŞARTLAR 

 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında 

KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas 

alınacaktır. 

 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler.” hükmüne uygun olması . 

 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel 

ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

 Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde 

Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle 

temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek 

Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 

 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. 

 Atanmaya  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  

10  (on)  iş  günü  içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden  ilân  edilecektir.  Bu  ilân  tebliğ  

mahiyetinde  olacağından  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması 

halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya 

öncelik tanınacaktır. 

 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

İstenilen Belgeler :  

1) Başvuru formu 

2) Öğrenim belgesi 

3) 2018 KPSS sonuç belgesi 

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran 

adaylar için.) 
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