
 
 

EĞİTİM ASİSTANI İLANI 
 
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi  
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne  
Eğitim Asistanı (2 kişi) alımı yapılacaktır.  
 
Başvurular 01/09/2014’te başlayıp 15/09/2014 saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir. Eğitim Asistanı 
seçiminde aşağıda belirtilen  kriterler geçerli olacaktır. Sınav/Mülakat, 18/09/2014  tarihinde yapılacaktır.  
 
Başvuru için  
Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 
Sekreterliği 
Tel: 0232 488 8122 / 488 8127 
E-mail: dide.somel@ieu.edu.tr  
 

A. SEÇİM KRİTERLERİ 
 

1. Başvurulan alanda Lisansüstü Programa (Yüksek Lisans / Doktora) kayıtlı öğrenci olması 
ve/veya kabul almış olması.  

2. İlgili alanda ALES puanının en az “70” olması.  
3. ÜDS/KPDS/YDS sınavlarından en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavlarından muadili puanı almış olmak. 
4. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü başkanlığında, biri ilgili bölüm başkanı olmak üzere 

seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sınav ve/veya mülakatta başarılı 
olunması. 

5. Eğitim asistanlığı için gerekli en az iki adet akademik referans mektubunun sağlanması 
 
 

B. ÇALIŞMA ESASLARI 
1. Eğitim-öğretim alanlarında haftada sözleşmesinde belirtilen saat kadar ilgili Fakülte / 

Bölüm’de Dekan ve / veya Birim Başkanı’nın belirleyeceği destek görevlerini yürüteceklerdir. 
2. Üniversite’de Öğretim Elemanları için belirlenen çalışma prensipleri ve yönetmelikleri Eğitim 

Asistanları için de benzer şekilde geçerli olacaktır.  
3. Eğitim asistanlarının alacakları aylık ödeme miktarı İEU Mütevelli Heyeti  tarafından belirlenir.  
4. Eğitim asistanlarının sözleşme süreleri her akademik yılda eğitim-öğretimin yürütüldüğü 

sürelerle(15 Eylül-15 Temmuz tarihleri arasında) sınırlıdır.  
5. Eğitim asistanlarının akademik başarıları ve performansları sözleşme süreleri sonunda 

değerlendirilir.  
6. Akademik birimin ihtiyacı olması halinde, değerlendirme sonucunda yeterli görülenler ilgili 

Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürünün teklifi üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı 
ile takip eden akademik yılda tekrar görevlendirilebilir.  

7. İEÜ'de lisansüstü programlara kayıtlı olanlardan eğitim asistanlığı sona erenlerin öğretim 
ücreti muafiyetleri de (Tuition Exemption) sona erer. 

 
BAŞVURU BELGELERİ 

 
• Dilekçe 
• Özgeçmiş 
• Diploma Örnekleri 
• ALES belgesi 
• Yabancı Dil belgesi 
• Lisans ve Lisansüstü transkriptleri 
• 2 adet resim 
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