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1023333
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji AD
Arş.Gör. 5 3

1. Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır

2. Bu kadroya atanacak araştırma görevlileri “Göç tarihi, göç politikaları ve hukuku, 

mülteci eğitimi ve istihdamı” alanlarında yetiştirilecektir.

3. Adayların ilgili konularda tezli yüksek lisans  yapıyor olması veya ilgili konularda 

yüksek lisans yapmış olup doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması 

gerekmektedir.

4. İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, 

doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini “Göç tarihi, göç politikaları 

ve hukuku, mülteci  eğitimi ve istihdamı” konularında yapmaları gerekmektedir.

5. İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri Göç 

Çalışmaları alanında      olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır.    

6. Adaylar ilan metninde yer alan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

7. Bu kadrolara atamalar;

- 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,

- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü ile

- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü 

Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

1023309 Peyzaj Planlama AD Arş.Gör. 4 3

1.  Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır

2.  Bu kadroya atanacak araştırma görevliler “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” 

konusunda yetiştirilecektir.

3.  Adayların Peyzaj Mimarlığı veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama bölümü 

lisans mezunu olması ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olması veya doktora 

tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

4.  İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, 

doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini Sürdürülebilir ve Akıllı 

Kentler alanında yapmaları gerekmektedir.

5. İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri Sürdürülebilir 

ve Akıllı Kentler alanında olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak 

durumundadır.

6. Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine 

başvurabileceklerdir.

7. Bu kadrolara atamalar;

-   2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,

-   “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü ile

-    “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü 

Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 28.12.2017 TARİHLİ ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 28.12.2017 – 11.01.2018 tarihleri arasıdır.

2- Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. (Örnek: 

Orman Fakültesi - Peyzaj Planlama AD- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar başvuru evraklarını Orman Fakültesi Dekanlığına teslim edeceklerdir.)

3- Ön Değerlendirme Sonuçları  15.01.2018 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır. 

4- Adayların Giriş Sınavları (Sözlü Sınav) 17.01.2018 tarihinde saat 13:00‘de başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 19.01.2018 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr 

internet sitesinden duyurulacaktır. 

5- İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, www.personel.duzce.edu.tr adresindeki dilekçenin ekinde;

-Lisans mezuniyet belgesi örneği (Fotokopi ve E-DEVLET Çıktısı)

-Lisans transkript belgesi örneği (Fotokopi)

-İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesi (fotokopi ve E-DEVLET'ten alınan çıktı)

-İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

-ALES belgesi (bilgisayar çıktısı)

-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir. 

Fen Edebiyat Fakültesi

Orman Fakültesi


