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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz 
Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri 
alınacaktır. 

NO 
FAKÜLTE/ 

MYO 
BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 
PROG. 

UNVAN DRC ADET İLAN METNİ 

1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti 
Dr. Öğ. 

Üy.* 
3 1 Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak. 

2 

Gemi İnşaatı ve 
Denizcilik 

Gemi ve Deniz 
Teknolojisi 

Mühendisliği 

Gemi ve Deniz Teknolojisi 
Mühendisliği 

Doçent 1 1 

Su kaynaklarında CBS ile kirlilik izlemesi 
konusunda çalışmaları olmak. TÜBİTAK 
tarafından desteklenen projeyi yürütücü olarak 
tamamlamış olmak. 

3 
Gemi ve Deniz Teknolojisi 

Mühendisliği 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 
bölümünde tamamlamış olmak. Gemi manevra 
kontrolü alanında çalışmaları bulunmak. 

4 
Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri 
Mühendisliği 

Gemi İnşaatı 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
bölümünde tamamlamış olmak. Sayısal gemi 
hareketleri alanında çalışmaları bulunmak. 

5 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 

İşletme 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Üretim yönetimi alanında doktora yapmış olmak, 
Web of Science tarafından sınıflandırılan Q1, 
Q2, Q3, Q4 dergilerden birinde en az 2 yayın 
yapmış olmak ve İngilizce ders anlatabilme 
yeterliliğine sahip olmak. 

6 Maliye Bütçe ve Mali Planlama Doçent 1 1 
Doçentliğini maliye alanında almış olmak, politik 
kutuplaşma, yolsuzluk ve gelir eşitsizliği 
konularında eserleri bulunmak. 



06.07.2022	“ÇARŞAMBA”	NAMIK 
 7934-33 
“EBYS” 

“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	
2 

7 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Sağlık yönetimi, 
algılanan stres durumu, sağlık çalışanlarının 
tükenmişliği ve bilişim alanlarında çalışması 
bulunmak. 

8 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Yönetim Bilimleri 
Dr. Öğ. 

Üy.* 
3 1 

Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış 
olmak. Kent kimliği, sakin şehirler ve marka 
kentler üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak. 

9 

İslami İlimler 

Felsefe ve Din 
Bilimleri 

Din Bilimleri 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve 
İbrahimi Dinler konusunda çalışmaları 
bulunmak. Transhümanizm ve Terasem 
Hareketinin inanç ve faaliyetleri alanında 
çalışmaları bulunmak. 

10 İslam Felsefesi Doçent 1 1 
Mantık, dil, retorik, akıl ve kıyas üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

11 

Temel İslam Bilimleri 

Arap Dili ve Belagatı 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Arap Dili ve Belagatı alanında yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak, Arap şiirinde intihal 
meselesine dair çalışması bulunmak, nahiv 
eserleri ve Arap edebi eleştirisi üzerine çalışması 
bulunmak. 

12 İslam Hukuku 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Doktorasını Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku 
alanında yapmış olmak. İslam Aile Hukuku, usul 
ve Yahudi Hukuku alanında çalışmaları 
bulunmak. 

13 
Mühendislik ve 

Mimarlık 
Mühendislik Bilimleri Temel Bilimler Doçent* 1 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Matematik alanında 
almış olmak. Yaşam ve mühendislik bilimleri 
alanlarında sayısal analiz konusunda çalışmaları 
bulunmak. 
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14 

Sağlık Bilimleri 

Beslenme ve Diyetetik Diyetetik 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve 

Diyetetik alanında yapmış olmak. Çocuk 

beslenmesi alanında çalışmaları bulunmak. 

15 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

doktorasını yapmış olmak. Biyomekanik ve 

yürüyüş analizi konusunda çalışmaları bulunmak. 

16 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında 

doktorasını yapmış olmak. Ortopedik 

rehabilitasyon konusunda çalışmaları bulunmak. 

17 

Sosyal ve 

Beşeri Bilimler 

Coğrafya Bölgesel Coğrafya 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Bölgesel ve Tarihi Coğrafya alanında çalışmaları 

bulunmak. 

18 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 

Arşivcilik 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Kent arşivleri ve müzeler, kültür tarihi ve bilgi 

merkezleri konularında çalışmaları bulunmak. 

19 
Bilgi Yönetimi ve 

Teknolojisi 

Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Bilgi teknolojileri, dijital bilgi sistemleri ve 

insan-makine etkileşimi üzerinde çalışmaları 

bulunmak. 

20 Medya ve İletişim Gazetecilik 
Dr. Öğ. 

Üy. 
3 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Gazetecilik 

alanında yapmış olmak, medya, siyaset ve bellek 

üzerinde çalışmaları bulunmak. 

21 Tıp Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Çocukluk çağı psikiyatrik bozukluklarında duygu 

düzenleme, nörobiyolojik belirteçler, anne baba 

eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak 

Diğer Şartlar: 
1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir 
2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır. 
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3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur. 
5- Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili 
Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma 
ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile 
(http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/ AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır. 

6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet 
etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

7- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat 
http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan 
Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne (http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850) internet 
sitesinden de ulaşılabilinir. 

8- 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora 
veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Dr. Öğr. Üy. kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır. 

9- Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

*İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir. 

Not 1: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı 
tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz. 

Not 2: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet 
belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. 

    7934/1-1 



06.07.2022	“ÇARŞAMBA”	NAMIK 
 7934-33 
“EBYS” 

“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	
5 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI 

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 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 İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan 
sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

UNVAN 
KODU 

UNVAN ADET EĞİTİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER 

001 Tekniker 1 ÖNLİSANS 

- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak 
- Mezuniyet sonrasında; Binaların, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile akışkan 
değişken debili klima sistemleri konusunda çalışmış olup bu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübe 
sahibi olduğunu belgelendirmek.(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan 
alınan onaylı belge)  
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 

002 Teknisyen 1 MESLEK LİSESİ 

- Ortaöğretim Kurumlarının Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama mezunu olmak  
- Ortaöğretim Kurumlarının Metal İşleri Bölümü, Metal Doğrama Bölümü mezunu olmak 
- Mezuniyet sonrasında; Alüminyum doğrama (kapı, pencere vb.) açma kapama kilit 
mekanizmalarında oluşacak arızaları tamir edebilmeli gerekirse yenisi ile değiştirebilmeli, 
alüminyum doğrama tamir ve tadilatını yapabilmelidir. 
- Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek. (SGK hizmet dökümü 
ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)  
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 

003 Teknisyen 1 MESLEK LİSESİ 

- Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan 
Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.  
- Mezuniyet sonrasında; Yatarda daire testeresinde kesim yapabilmekle birlikte her türlü 
ahşap malzemenin montaj ve demontajını yapabilmelidir.  
- Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek. (SGK hizmet dökümü 
ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)  
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
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004 
Sağlık 

Teknikeri 
2 ÖNLİSANS 

- Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

005 Büro Personeli 2 LİSANS 
- Herhangi bir lisans programından mezun olmak.  

- MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak. 

006 Büro Personeli 2 LİSANS 

- Üniversitelerin Kamu Yönetimi alanından mezun olmak.  

- MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.  

- Büro Yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

007 Büro Personeli 1 LİSANS 

- İlahiyat Fakültesi ve Tarih lisans mezunu olmak.  

- Resmi Kurumlarca onaylı Osmanlıca ve Arapça Kurs Sertifikasına sahip olmak 

- En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak 

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere) 

008 
Destek 

Personeli 
5 LİSE 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak, 

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,  

- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak  

- Cinsiyeti Kadın olmak. 

009 
Destek 

Personeli 
3 LİSE 

- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, 

- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 

bulunmamak, 

- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,  

- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak  

- Cinsiyeti Erkek olmak. 
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010 
Destek 

Personeli 
2 LİSE 

Şoför olarak istihdam edilmek üzere;  
- Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 
- En az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesi ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 
tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi 
itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
- En az 3 yıl şoförlük deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek. 
- SRC 2 ve SRC 4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. 
- Psikoteknik Belgesine sahip olmak. 
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
- Vardiyalı/nöbet usulü sistemde şoför olarak çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) 
herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak. Atanmaya 
hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu 
istenecektir.)  
- Cinsiyeti Erkek olmak. 

011 
Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

5 ÖNLİSANS 

- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.  
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu 
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, 
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 
- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu 
olmamak, 
- 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile 
kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir 
adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.) 
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak, 
- Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.  
- Cinsiyeti Erkek olmak. 
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ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek 
taraflı feshetmemiş olmak. 

9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 
10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 
- Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı, 
- Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93 
- Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir. 
11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir. 
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 
14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir. 
15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. 
16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır. 
17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde 

feshedilecektir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 
Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası 

www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmaları 
gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli 
dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir. 

İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi. 
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar. 
6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş) 
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile 

işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı 
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe 
başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ikcu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde 
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için 
genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

İLETİŞİM: 
Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Kat: 1 Balatçık Çiğli/İZMİR 
Telefonlar : 0232 329 3535 Dahili: 1364-1370-1372 
     7933/1-1 


