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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B
fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden
ödenecektir.
POZİSYON

UNVANI

ADEDİ

101

Eczacı

3

102

Hemşire

5

KODU

103

Hemşire

1

104

Psikolog

1

ARANILAN NİTELİKLER
Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla Hemşire olarak yoğun bakım servislerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
Psikoloji bölümü lisans mezunu olup Bilişsel Nöropsikoloji alanında Yüksek
lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış
olmak.

105

Sağlık Teknikeri

1

106

Mimar

1

107

Mühendis

1

108

Tekniker

1

Anestezi Programı önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla
alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında
en az 1 yıl çalışmış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programı önlisans mezunu olmak ve
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans mezunu olmak ve belgelendirmek

109

Tekniker

1

kaydıyla en az 3 yıl çalışmış olmak ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde
bakım-onarım sertifikasına sahip olmak.

110

Teknisyen

1

111

Teknisyen

1

112

Teknisyen

1

Meslek Liselerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanlarının birinden mezun
olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Meslek Liselerinin Torna-Tesviye bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Meslek Liselerinin Makine bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

113

Büro Personeli

8

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı
önlisans alanlarının birinden mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az
1 yıl çalışma tecrübesi bulunmak.

114

Büro Personeli

3

115

Büro Personeli

2

116

Büro Personeli

2

Matematik, İstatistik ve Ekonometri lisans bölümlerinin birinden mezunu olmak.
Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Operatörlüğü önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Herhangi bir Lisans programından mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla
en az 2 yıl çalışmış ve Windows 10 Uygulama ve Yönetimi sertifikasına sahip
olmak.
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Üniversitemizin tanıtımı kapsamında sempozyum, kongre, fuar ve tanıtım
organizasyonları ile uluslararası öğrenci sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar
ve Üniversitemiz bünyesinde yer alan müzelerin tanıtım ve sunum etkinlikleri
öncelikli olmak ve Esaslarda unvan için belirtilen nitelikteki diğer görevleri
117

Büro Personeli

2

yapmak üzere; Sanat Tarihi, Tarih, İngiliz Dili ve Eğitimi veya Mütercim
Tercümanlık (İngilizce) Lisans mezunu olup bu alanların birinden Yüksek
lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavından en az B düzeyi veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

118

Büro Personeli

1

Maliye bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanı ile ilgili
en az 2 yıl çalışmış olmak.
Ortaöğretim mezunu olmak. Esaslarda unvan için belirtilen nitelikler ile 657

119

Destek
Personeli

sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler
18

Sınıfı için belirtilen temizlik, bahçe ve hasta bakımı vb. görevlerde çalıştırılmak
üzere, 35 yaşından gün almamış ve görevini yapmaya engel herhangi bir
sağlık sorunu bulunmamak.
Ortaöğretim kurumlarının bahçecilik veya tarım alanı dallarından mezun olmak

Destek
120

Personeli

veya ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olup, çiçek, süs bitkisi,
3

(Bahçe)

ağaç bakımı, dikimi, ilaçlama veya bakımı konularında sertifika sahibi veya
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından
gün almamış, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

121

Destek

Ortaöğretim mezunu olmak, “Katı yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” ile “Doğalgaz

Personeli

yakıtlı kalorifer ateşçi belgesi” sahibi, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2

(Isıtma

1

Sistemleri)

yıl tecrübe sahibi ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Herhangi bir Lisans bölümü mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak ve

Güvenlik
122

Görevlisi

boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
4

(Erkek)*

fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği
Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak
ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
Herhangi bir önlisans programı mezunu olup, en az 1.70 metre boyunda olmak

Güvenlik
123

Görevlisi
(Erkek)*

ve boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
3

fazla fark olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 5188 sayılı Kanun gereği
Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak
ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Not * : Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan ilanda belirtilen tüm
şartları taşıdığına dair beyan alınacaktır. Alınmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümleri
yapılacak olup, İlanda belirtilen boy ve kilo şartını sağlamamaları halinde haklarını kaybetmiş
sayılacaklardır. Ayrıca 24 saat vardiyalı nöbet usulü çalışmaya uygun ve görevini yapmaya engel
olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olup, olmadığına ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık
Kurulu Raporları istenecektir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
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2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü 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, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve 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 belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin
belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar
kabul edilmeyecektir)
4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için;
2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını
gösteren belge
5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı
fotokopisi,
6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday
sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav
yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır
7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek
aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde
https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
sırasıyla alım yapılacaktır.
9303/1-1
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru
koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr.
Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme
Kriterleri”ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş
ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.
Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç
Belgesi, Doktora, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava
girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte 1 takım dosya ve
dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten
dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı
Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması
gereklidir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, “Trakya
Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/
akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.
Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle
müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
BİRİM

PROF.

DOÇ.

DR. ÖĞR.
ÜYESİ

BAŞVURU KOŞULLARI

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
BALKAN SİYASETİ VE ULSL. İLİŞK.

Yunanistandaki azınlık hakları

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR

Obua sanat dalında Romantik dönem

1

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş yaşı konusunda çalışmalar

1

yapmış olmak.
1

Çocuk Diş Hekimliği uzmanı olmak.

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

1

Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak.

ORTODONTİ

1

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

1

Ortodonti uzmanı olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı
olmak.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı
olmak.
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ECZACILIK FAKÜLTESİ
Polimerik flavonoidlerin antioksidan
ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

sistem üzerindeki etkileri ile ilgili invivo çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİS. VE ÖĞRETİM TEK.EĞİTİMİ

Güvenli sosyal ağ kullanımı

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

RESİM- İŞ EĞİTİMİ

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
alanında doktora yapmış olmak.
İnternet bağımlılığı ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.
Çağdaş sanat alanında çalışmalar
yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Kuantum noktalarında normalize
KATIHAL FİZİĞİ

1

geçiş enerjisi ve self polarizasyon
konusunda teorik çalışmalar yapmış
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

ULUSLARARASI SİYASET

1

Siyasal partiler ve siyasal rejimler
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası güvenlik ve nükleer
silahsızlanma konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Tüketici davranışları ve pazarlama

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1

araştırması konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir

MALİ İKTİSAT

1

vergilendirme konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TEFSİR

Ayet ve sureler arasındaki bağlantılar

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİL. YO.
BANKACILIK VE SİGORTACILIK

İstatistik ve altı sigma konusunda

1

çalışmalar yapmış olmak.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

1

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

1

Grafoloji ve Bulut Bilişim alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Marka bağlılığı ve marka imajı, yeşil
pazarlama alanında çalışmalar
yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

1

Kriz yönetimi ve risk yönetimi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
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KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Bilimleri doçenti olup, izokinetik
HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

kuvvet ve çocuklarda kuvvet
antrenmanları hakkında çalışmalar
yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

1

Örgütsel davranış alanında çalışmalar
yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ
PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM

1

Tasarım, kent ve kültür konularında
çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği doçenti olup,
ENERJİ

1

güneş enerjisi ve duyulur ısı
depolama sistemleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
DERİ VE ZÜHR. HASTALIKLAR

1

FİZYOLOJİ

1

GENEL CERRAHİ

1

Psoriasis konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
Tıpta uzmanlık yapmış, Fizyoloji
doçenti olmak.
Endoskopi ve ERCP konusunda
deneyimli olmak.
Jinekolojik Onkoloji cerrahisi yandal

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

uzmanı olmak. Yüksek riskli
endometriyum kanserleri konusunda
çalışmaları olmak.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Bipolar bozukluk ve Unipolar mani

1

konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Doktoru olmak. Santral sinir

TIBBİ FARMAKOLOJİ

1

sistemi farmakolojisi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

TIBBİ GENETİK

1

Tıbbi Genetik uzmanı olmak. Abortus
konusunda çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Turizm Deneyimi, destinasyon imajı
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

ve turizmde planlı davranış teorisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Kripto para piyasası üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve Strateji doçenti olup,
Dijital girişimcilik ve Endüstri 4.0
konularında çalışmalar yapmış olmak.
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