
 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla: 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, 
bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 
EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde 
kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 
ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 
ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 
denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

NOT: 1. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi 
kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz 
bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

2. * YÖK-Gelecek Projesi kapsamında izin verilen kadroları ifade eder. 
3. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru 

başlıklı 5. maddesinde “Aday, … başvurularını ilanda belirtilen birimlere şahsen yaparlar.” 
düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta 
yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir. 

İlan Tarihi : 31.12.2020 
Başvuru Tarihi : 31.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 
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İlgili alanda uzman olup, post 
spinal baş ağrısı ile ilgili klinik 
çalışması olmak 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim 
elemanı alınacaktır. 



 

GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 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. 

3. 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. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına 
yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili 
kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu 
yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; 
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde 
istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. 

MUAFİYET 
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı 
aranmaz. 

2. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki 
öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil 
şartı aranmaz. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet 

sitesinde Dokümanlar / Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi -Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru 
Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

2. Özgeçmiş. 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden 

alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

5. Lisans transkripti fotokopisi.(Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans 
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.) 

6. Yüksek lisans diploması fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi 
7. İki adet fotoğraf 
8. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi 

Sınav (ALES) belgesi geçerlidir) 



 

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavı) 

10. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev 
yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir. 

11. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 
vereceklerdir.) 

12. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar. 
13. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/ 
Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://pdb.giresun.edu.tr/ 
tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. 
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır. 

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 15.01.2021 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 21.01.2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.02.2021 
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ALES- 70 
EA/SÖZ/ 
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50 

Tezli yüksek lisans mezunu 
olup, belgelendirmek 
kaydıyla ulusal ve 
uluslararası projelerde 
yürütücü veya araştırmacı 
veya proje koordinatörü veya 
proje danışmanı veya uzman 
olarak bizzat yer almış olmak 

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: 
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimin aşağıda belirtilen adresine şahsen veya 

posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş 
Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet 
adresinde yayınlanacaktır. 

İLANDA YER ALAN BİRİM BAŞVURU ADRESİ 
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI 

İNTERNET ADRESİ 
Rektörlük (Proje Destek ve 

Yönetim Biriminde 
görevlendirilmek üzere) 

Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası Merkez / 

GİRESUN 
http://pdb.giresun.edu.tr/ 
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