
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN ALIM İLANI 

Duyuru başlama tarihi 01.08.2017 Son başvuru tarihi 15.08.2017 

Ön değerlendirme tarihi 17.08.2017 Giriş sınavı tarihi 21.08.2017 

Sonuç açıklama tarihi 22.08.2017 Atama şekli  
Atamalar  2547 sayılı kanunun  31.  

ve 32. maddesine göre yapılacaktır  
 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER : 

1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki  ilan metni ekinde mevcuttur) 

2-YÖK formatlı özgeçmiş 

3-ALES belgesi  (sınav sonuçları  açıklandığı tarih itibariyle üç yıl süreyle geçerlidir) 

4-Yabancı dil belgesi      

5-Öğrenim belgeleri   (Lisans ve Tezli Yüksek lisans belgesi onaylı) veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi (atanmaya hak 

   kazananlar daha sonra mezuniyet belgelerini onaylı olarak teslim edecektir.) –Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denklik belgesi (onaylı) 

6-Lisans programı transkripti  (onaylı) 

7-Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi   

8-Onaylı hizmet belgesi  (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için) 

9-Nüfus cüzdanı fotokopisi 

10-Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet ) 

11-Deneyim Belgesi (Öğretim Görevlisi için) 

12-Sertifika *(Tez adı ve konusu belirtilecek) (Okutman için) 

 

BAŞVURU NOTLARI : 

1-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 

2-Ön değerlendirme ve sonuçlar  www.btu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir. 

3-Başvuru evrakı  iade edilmeyecektir. 

4-Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü  “Aslı Gibidir”  yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.  

6-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. 

7-Başvurular,  ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

Okutman  

Personel Daire Başkanlığı: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A-2 Blok 1. Kat Oda No:118 16310  

Yıldırım/ BURSA   Tel: (0224) 300 32 13 – 32 17   Faks: (0224) 300 32 19 

 

Öğretim Görevlisi 

Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi: 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla Sok.No:2/10 16330 Yıldırım/BURSA 

Tel: (0224) 300 34 58 – 36 33     Faks: (0224) 300 34  19 

 

Muafiyet 

(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek 

yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim 

kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki 

öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz. 

 

(2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi 

kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

S.NO Birimi   Bölüm 
Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Derecesi Özel Şartlar  

1 

Doğa Bilimleri, 

Mimarlık ve 

Mühendislik Fakültesi  

Mimarlık Mimarlık 
Öğretim 

Görevlisi 
4 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans 

sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında  en az beş yıl 

 deneyim  sahibi olmak. 

2 Rektörlük  
Ortak 

Dersler  
 Okutman 4 

İş Sağlığı ve Güvenliği derslerini vermek üzere; İş 

Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. En az C seviyede İş Sağlığı ve Güvenliği veya İş 

Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. 

http://www.btu.edu.tr/

