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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Tarihleri: 05.07.2022 - 29.07.2022 tarihleri arası (Mesai saatleri içinde) 
BAŞVURU ŞARTLARI: 
- Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 
- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
- Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
- Doçent kadrosuna profesör unvanını alanlar, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent unvanını alanlar başvuramazlar. 
- Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 
- Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele 

kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır. 
- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise 

iptal edilecektir. 
- İdarenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir. 
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için hem word hem pdf olarak hazırlanacaktır. (word halinde yayınların puanlama 

kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.) 
- Tıp Fakültesi ilanlarında "Özel Şartlar" alanında istenilmesi halinde eğitim ve tecrübe durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir. 
BAŞVURU EVRAKLARI: 
1- Müracaat Formu 
2- Öğrenim Belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt dışından 

alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul 
edilecektir). 

3- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve 
Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen 
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

4- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten alınabilir.) 
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten alınabilir.)  
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6- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında) (YÖKSİS Özgeçmiş) 
7- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu 

(HİTAP) hizmet belgesi. 
8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ön yüzü) 
9- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)  
10- Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi 
11- Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu) 
12- “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Akademik Personel Adayı 

Aydınlatma Metni” 
Dosya Hazırlamada dikkat edilecek hususlar; 
-Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme 

ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (Bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 
4 (dört) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya, 

-Profesör kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme 
Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (Bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 6 (altı) takım 
(CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya. (Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 
ilgili birime) teslim edilecektir. 

Açıktan Atama: 
Aktif olarak kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır.  
Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır; 
- Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı. [Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri veya Özel Hastanelerden (tam teşekküllü 

hastanelerden) alınmış yeni tarihli heyet raporu] 
- Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya okuldan alınabilecek ıslak imzalı belge) 
- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar en son çalıştığı kamu kurumundan veya 

e-Devlet üzerinden (HİTAP) ibareli alınacak) 
Naklen Atama: 
Üniversitemizde veya başka bir kamu kuruluşunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır. 

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır; 
- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden (HİTAP) ibareli alınacak onaylı belge.) 
Ayrıntılı bilgi ve belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır. 
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İLAN 
SIRA 
NO. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANA BİLİM, 
ANA SANAT 

DALI / 
PROGRAMI 

UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

2022/13 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında 
almış olmak. Gen Kolanlama ve Anti-
tümoral DNA Aşıları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/14 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya Kimya Doçent 2 1 

Doçentliğini Kimya alanında almış 
olmak. Nanofiltrasyon Membranlar 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

2022/15 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk 
Edebiyatı 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı 
alanında almış olmak. Erken Dönem 
Cumhuriyet Şiiri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/16 
İslami İlimler 

Fakültesi 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
Din Bilimleri Doçent 2 1 

Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri 
alanında almış olmak. Değer, Ahlak ve 
Kur'an Öğretimi üzerine çalışma 
yapmış olmak. 

2022/17 
Mühendislik 

Fakültesi 
Biyomühendislik Biyomalzeme Doçent 2 1 

Doçentliğini Biyomühendislik alanında 
almış olmak. Biyomalzeme ve Polimer 
Kompozit konuları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/18 
Mühendislik 

Fakültesi 
Makine 

Mühendisliği 
Mekanik Doçent 2 1 

Doçentliğini Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Kırılma ve 
Çatlak İlerlemesi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 
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2022/19 
Mühendislik 

Fakültesi 
Makine 

Mühendisliği 
Termodinamik ve 

Isı Tekniği 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Makine Mühendisliği 
alanında almış olmak. Jeotermal Enerji, 
Kurutma ve Hibrit Sistem üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/20 
Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
Malzeme Doçent 2 1 

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji 
Mühendisliği alanında almış olmak. 
Nanomalzemelerle Enerji Dönüşümü 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

2022/21 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği alanında almış 
olmak. Adölesan Sağlığı ve Kronik 
Hastalığı Olan Çocuklar üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/22 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği alanında almış 
olmak. Emzirme ve Gebelik 
Komplikasyonları konularında çalışma 
yapmış olmak. 

2022/23 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doçent 2 1 

Doçentliğini Dahili Hastalıklar 
Hemşireliği alanında almış olmak. 
Yoğun Bakım Hemşireliği ve Geriatri 
Hemşireliği üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

2022/24 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Coğrafya Fiziki Coğrafya 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Doktorasını Coğrafya ana bilim dalında 
tamamlamış olmak. Jeomorfoloji ve 
Jeoarkeoloji üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 
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2022/25 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

İktisat İktisat Tarihi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Doktorasını İktisat ana bilim dalında 
tamamlamış olmak. Osmanlı Tarımsal 
Yapıları üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

2022/26 
Meslek 

Yüksekokulu 
Bilgisayar 

Tekonolojileri 
Bilgisayar 

Programcılığı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği 
veya Elektronik alanında tamamlamış 
olmak. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, 
Medikal Görüntü ve Sinyal İşleme 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

2022/27 
Mühendislik 

Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Yapı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasını İnşaat Mühendisliği ana 
bilim dalında tamamlamış olmak. 
Çarpma Etkisinde Betonarme 
Birleşimler üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

2022/28 Osmaneli MYO Muhasebe ve Vergi 
Muhasebe ve 

Vergi 
Uygulamaları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Muhasebe ve Finansman 
ana bilim dalında tamamlamış olmak. 
Algılanan Finansal Refah üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/29 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul 
Öncesi Öğretmenliği alanında 
tamamlamış olmak. Duygusal İstismar 
ve Çocukların Resim Çizimleri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/30 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

5 1 

Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul 
Öncesi Eğitimi alanında tamamlamış 
olmak. Erken Okuryazarlık Becerileri 
ve Okul-Ev İletişim Yöntemleri üzerine 
çalışma yapmış olmak. 



05.07.2022	“SALI”	NAMIK 
  7742-43    
“EBYS” 

“ÇEŞİTLİ	İLANLAR”	
6 

2022/31 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Hemşirelik 
Esasları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Doktorasını Hemşirelik alanında 
tamamlamış olmak. Sağlık 
Çalışanlarında El Hijyeni ve Kesici-
Delici Alet Yaralanmaları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022/32 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

4 1 

Doktorasını Sosyal Hizmet ana bilim 
dalında tamamlamış olmak. Tıbbi 
Sosyal Hizmet üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

2022/33 Söğüt MYO 
Görsel, İşitsel 

Teknikler ve Medya 
Yapımcılığı 

Basım Yayım ve 
Halkla İlişkiler 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Doktorasını Gazetecilik ana bilim 
dalında tamamlamış olmak. Basın 
Tarihi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

2022/34 
Ziraat ve Doğa 

Bilimleri 
Fakültesi 

Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Doktorasını Endüstri Bitkileri alanında 
tamamlamış olmak.Yağ Bitkilerinde 
Tohum Fizyolojisi ve Allelopati üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

 7742/1-1 
—— • —— 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 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” aşağıda belirtilen pozisyonlara 
sözleşmeli personel alınacaktır. 
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İLAN 

SIRA NO 
UNVANI ADET 

MEZUNİYET 

DURUMU 
ARANAN NİTELİKLER 

01 

Destek Personeli 

(Çevre 

Düzenleme, 

Bahçe Bakımı ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

2 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik alanı ve dalları, Tarım Teknolojileri alanı ve dalları veya Tarım 

alanı ve dallarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlarından mezun olan 

adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre Peyzaj ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEB’den 

onaylı Bahçıvanlık, Bahçe Bakımı ve Peyzaj sertifikalarından birine sahip olmak. 

 Bahçe bakımı ve peyzaj alanlarında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK 

dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde ekme, biçme, sulama, 

gübreleme, budama, çevre düzenleme ve temizlik işlerini yapmak üzere görevlendirilecektir. 

02 

Destek Personeli 

(Boya - Badana ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

 3308 sayılı Kanun’a göre Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama dalında ustalık veya kalfalık belgesine 

sahip olmak ya da MEB'den onaylı Sıva, Badana ve Boyacılık ile ilgili sertifikalardan birine sahip olmak. 

 Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu 

karekodlu SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde temizlik ve boya, badana, 

bakım, onarım işlerini yapmak üzere görevlendirilecektir. 
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03 

Destek Personeli 

(Yapı Yüzey 

Kaplamacısı ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yüzey Kaplamacılığı dalından mezun olmak 

veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre Yapı 

Yüzey Kaplamacılığı ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEB'den onaylı Yapı Yüzey 

Kaplamacılığı ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 

 Seramik, fayans ve mermer kaplama işlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak ve bu durumu 

karekodlu SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm binalarında temizlik ve seramik, 

mermer, fayans döşemesi gibi işlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilecektir. 

04 

Destek Personeli 

(Soğutma, 

İklimlendirme ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak veya 

Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre Soğutma ve 

İklimlendirme ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEB'den onaylı Soğutma ve 

İklimlendirme ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 

 Soğutma ve İklimlendirme alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK 

dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde temizlik ve ısıtma, soğutma 

sistemlerinin işletmesi, bakım, onarım işlerini yapmak üzere görevlendirilecektir. 
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05 

Destek Personeli 

(Elektrik ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano 

Montörlüğü dalından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlardan mezun olan adaylar 

için 3308 sayılı Kanun’a göre Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ustalık veya kalfalık belgesine sahip 

olmak ya da MEB’den onaylı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile ilgili sertifikaya sahip olmak. 

 Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu 

SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde temizlik ve bina içi, bina dışı 

zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarında, jeneratör, yüksel gerilim, alçak gerilim hattında ve 

kompanzasyon sistemlerinde çalışmak üzere görevlendirilecektir. 

06 

Destek Personeli 

(Ses, Görüntü, 

Işık Sistemleri ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Görüntü ve Ses Sistemleri dalından 

mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlardan mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a 

göre Görüntü ve Ses Sistemleri ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da Seslendirme ve 

Işıklandırma Sistemleri Kurulum Bakım Onarımcısı, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı sertifikalarından 

birine sahip olmak. 

 Görüntü ve Ses Sistemleri alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK 

dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 
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07 

Destek Personeli 

(Bakım, Onarım 

ve Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 

 Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak. 

 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu 

karekodlu SGK dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 

08 

Destek Personeli 

(Bilgisayar 

Bakım- Onarım ve 

Temizlik İşleri) 

1 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Ağ İşletmenliği dalı, Bilgisayar Teknik Servisi 

dalı ya da Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Büro Makineleri Teknik Servisi dalının birinden mezun 

olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer alanlardan mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre 

Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisçiliği ya da Büro Makineleri Teknik Servisi alanlarının birinden 

ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 

 Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi), Bilgisayar Teknik Servisi ve Büro Makineleri Teknik Servisi 

alanlarında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK dökümü veya çalıştığı 

kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 
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09 

Destek Personeli 

(Metal Doğrama, 

Kaynak ve 

Temizlik İşleri) 

(Erkek) 

2 
Ortaöğretim 

(KPSS P94) 

 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının diğer 

alanlardan mezun olan adaylar için 3308 sayılı Kanun’a göre Metal Doğrama, Kaynakçılık alanlarının birinden 

ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak ya da MEB’den onaylı Metal Teknolojisi alanıyla ile ilgili 

sertifikalardan birine sahip olmak. 

 Metal Teknolojisi alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK dökümü 

veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. 

 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 

10 

Koruma ve 

Güvenlik Görevlisi 

(Kadın) 

1 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

 Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 

 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P93) 50 ve üzeri puan almış olmak. 

 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 

 En az 1 (bir) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını karekodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 

 170 cm’den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. 

 Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik 

süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) 

 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 

 Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. 

 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 
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11 Teknisyen (Erkek) 1 
Ön Lisans 

(KPSS P93) 

 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak. 
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu karekodlu SGK 
dökümü veya çalıştığı kurumdan alacağı görev belgesi ile belgelendirmek. 
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P93) 50 ve üzeri puan almış olmak. 
 Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
 İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
1. Türk Vatandaşı olmak, 
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanunu’nun 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. 

5. Askerlik durumu itibarıyla; 
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. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
8. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas 

alınacaktır. 
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
10. İş tecrübeleri, istenilen belge ve sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda 

bulunması gerekmektedir. 
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11. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay 
içerisinde feshedilecektir. 

13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER: 
İlan Başvuru Tarihleri: 05/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arası (mesai saatleri içinde başvurular alınacak olup bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.) 
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 10/08/2022 
Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen 

Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanalardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir. 
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz 
Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı 
ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler: 
1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.) 
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
3. Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (net ve okunur olmalıdır.) 
5. 10 No.lu İlan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık 

kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge. 
6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı 

Aydınlatma Metni” 
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7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge) 
8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, 

kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme 

yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu 
belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10.08.2022 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. 

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan 
sıralamasına göre yapılacak olup adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi 
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan 
edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır. 

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. 
Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla sözleşme 
yapılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
Bu ilan ve http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM: 
Adres : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü 
     Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 27   11100 Merkez/BİLECİK 
Telefonlar : (0228) 214 10 87, (0228) 214 19 32 
    7743/1-1 


