
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

22.11.2022 tarihli ve 32021 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Sözleşmeli Personel Alım İlanımızın:  

1-Başvuru No: 6 ve Başvuru No: 7 ’de yer alan Mühendis unvanı ile Başvuru No: 8 ve 
Başvuru No: 9 ’da yer alan Mimar unvanı için “Aranan Nitelikleri” aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

2-Aranan Şartlar bölümünde yer alan yaş şartı, “Son başvuru tarihi itibariyle kırk (40) 
yaşını doldurmamış olmak” şeklinde düzeltilmiştir. 

İLAN 
NO 

UNVANI 

MEZUNİYET 
DURUMU/ 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLERİ 

Başvuru 
No:6 

Mühendis 
Lisans 

P3 
2 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği 
lisans programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  Tercihen MagiCad, İzoder, CarrierHub ya da Revit 
programlarını kullanmış olmak. 

*  En az 1 yıl (proje ya da şantiye) iş tecrübesine sahip 
olmak. 

*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 
olmak. 

Başvuru 
No:7 

Mühendis 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 

olmak. 

Başvuru 
No:8 

Mimar 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans 
programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl (tercihen şantiye) iş tecrübesine sahip olmak. 
*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak. 
*  Tercihen Revit, SketchUp, ya da 3Ds programları ile 

ilgili sertifikaya sahip olmak. (ya da hakim olmak) 

Başvuru 
No:9 

Mimar 
Lisans 

P3 
1 

*  Yükseköğretim Kurumlarının Mimarlık lisans 
programından mezun olmak. 

*  Microsoft Office ve Autocad programlarıyla ilgili 
sertifika sahibi olmak. (ya da hakim olmak) 

*  En az 1 yıl restorasyon şantiyesi iş tecrübesine sahip 
olmak. 

*  Tercihen iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip 
olmak. 

İlanen Duyurulur. 
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