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Soruyu 
çözene mal 

varlığını 
devredecek

Samsun’da oturan emekli matematik öğret-
meni Aydın Cerit, Türk malı yerli hesap makinesi 
yapılmasını sağlamak ve özellikle asal sayı-
lar üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekmek 
için ödüllü bir matematik sorusu hazırladı. Cerit, 
soruyu çözüp 19 Mayıs’a kadar kendisine ulaş-

tıran ilk kişiye bir ev, bir dükkân ve bankadaki bir 
miktar parasını vereceğini açıkladı. Cerit, daha 
önce de hazırladığı iki matematik sorusunu 
çözen ilk kişiye 93 ay emekli maaşını vereceğini 
vaat etmiş, sorunun birini çözen olmamış, diğer 
soruyu çözen bir kişi ise ödülü kabul etmemişti.

D İYANET İşleri 
Başkanlığı, 
FETÖ 

soruşturmasında 
görevden 
uzaklaştırıldıktan sonra 
göreve iade edilen 
personelin açığa alındığı 
dönemde eksik ödenen 
maaşlarının kalan kısmının ödenmesi 
konusuna açıklık getirdi. Göreve iade 
edilmiş olsa bile yargılaması devam 
eden personeli için Diyanet, mahkeme 
kararı kesinleşinceye kadar maaşının 
eksik kısmını alamayacağını açıkladı.

Diyanet, söz konusu personelin 
görevden uzak kaldıkları dönemde 
maaşlarında yaşanan 3’te 1’lik 
kesintinin ancak mahkeme kararının 
kesinleşmesinden sonra ödenebileceğini 
bildirdi. 

Maaş konusunda 
tereddüt yaşayan 
bir valilik, Diyanet’e 
başvurarak 
görevinden 
uzaklaştırılan ve 
soruşturmaları 
tamamlanmadan 
göreve iade 
edilen personelin, 
görevlerinden 
uzak kaldıkları 
dönemde kendilerine 
ödenemeyen 
aylıklarının 3’te 1’lik kısımının ödenip 
ödenemeyeceğini sordu. Diyanet, 
“Eğer bunlar hakkında sadece disiplin 
soruşturması yapılmışsa soruşturma 
tamamlanmadan, yargılama da 
varsa yargılama tamamlanmadan 
ilgililere açıkta kaldıkları süreler 
içerisinde aylıklarının kesilmiş olan 
3’te 1’i ödenemez. Göreve iade edilen 
personelin açıkta kaldığı süreye dair 
mali hakları ödenirken mahkeme kararı 
bulunmadıkça gecikme faizi ödenemez” 
yanıtını verdi.

2010’da protesto amacıyla kendisini 
yakarak intihar eden Tunuslu Muhammed 
Buazizi, başlattığı olaylar zincirinin dün-
yayı değiştireceğini biliyor muydu acaba? 

2011’de Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 
halklar, birbiri ardına meydanlara çıkıp 
demokrasi talep ettiğinde bir kapıyı açtı-
lar. Karşıdan gelen, kapıdan girmesini 
umdukları şeyden çok başka bir şeydi. 

Arap Baharı, Batılı ülkelere geçici bir 
süre için ilham verdikten sonra hızla zıt-
tına inkılap etti. Ancak bu olmadan önce 
önemli kayıtlar düşüldü tarihe. 

Arap Baharı’ndan alınan ilhamla işsiz-
lik oranı yüksek olan İspanya’da kendilerini 
“Los Indingados” yani “Öfkeliler” olarak 
tanıtan binlerce kişi Madrid’deki Puerto Del 
Sol (Güneş Kapısı) Meydanı’nda toplandı. 
Protestolar daha sonra Barcelona, Sevilla 
gibi birçok şehre yayıldı. Lidersiz ve parti-
sizdiler, kapitalizmle sorunları vardı.

KARAKIŞ GETİRDİ
ABD’de “Occupy Wall Street” adlı 

hareket, savaş gazilerinden Müslümanlara, 
Mortgage krizi mağdurlarından kadınlara 
uzanan geniş bir yelpazeden oluşuyordu, 
örgütsüz bir topluluktu ve hepsi kapitalist 
üretim biçiminin neden olduğu eşitsizlikleri 
protesto etmek için günlerce New York’un 
Zuccoti Parkı’nda kaldılar. Irk eşitliğinden 
özel hayatın gizliliğine ve gelir eşitsizliğine 
kadar pek çok konuda talepleri vardı.

Silahlanmadan, işkenceden, finans kuru-
luşlarının kontrolsüzlüğünden şikâyet-
çiydiler. Almanya’nın Frankfurt kentinde 
Avrupa Merkez Bankası’nın etrafı kuşatıldı. 
Roma’da işler öfkeli eylemlere, kaldırım 
taşlarının sökülmesine kadar vardı. Protes-
tolar Japonya’yı da sardı. Kapitalizm eleşti-
risi yanına ekolojik argümanları da alarak 
ilerledi. Japonlar tsunami sonrası yaşanan 
radyasyon sızıntısına sebep olan Fukuşima 
nükleer santralını yapan Tokyo Electric 
Power Company’ye yürüdüler. 

Ancak kısa sürdü. Batı’daki protesto-
lar güçlü ulus devletler ve ulusötesi şirket-
lerin baskılarıyla ezildi, bahar Tunus hariç 
her yere karakış getirdi. Mısır’da özgür ve 
adil seçimlerle başa geçen Mursi askeri dar-
beyle devrildi, Kaddafi Libya’sı yerini böl-
gesel derebeylerinin yönettiği zımnen Batı 
işgali altında olan bir beldeye bıraktı. Suri-
ye’de iç savaş çıktı, Esad yüz binlerce 
vatandaşını gözünü kırpmadan öldürdü ve 
bütün bunları dünyaya açıklamak ve bütün 
suçların günah keçisi olarak konumlandırı-
labilecek kullanışlı bir maymuncuk ortaya 
çıktı: IŞİD. 

Obama yönetiminin sorunu yönetmek-
ten çok sorunu yaymaya çalışan; krizleri 
çözmekten çok bölge ülkelerini frenle-
mek, sınırlamak ve tehdit etmek için kulla-
nan üstü kapalı, arkadan dolaşan, riyakâr 
politikaları Batılı halkların bölge ülkelerinin 
buram buram tehdit yaydığı alt metnini satın 
almasına yol açtı. IŞİD ile Esad arasında bir 
türlü karar veremeyen, sonra da tercihini 
Esad lehine kullanan Obama yönetiminin 
gerekçesi Esad’ın sekülerliği idi.

Kültürel bir tercih yapılmış, Huntin-
gton’un “medeniyetler çatışması” tezi-
nin sağlaması davet edilmişti. Olgular bu 
derece suiistimal edilince, beyaz Ameri-
kalı “demokratik haklarını” ergen tavırlı 
bir beyaz üstünlükçü İslamofobik’i iktidara 
getirmek için kullandı. “Madem bu ülke-
ler, dünyanın bodrum katları ve adamları 
tehdittir, o zaman lafı eveleyip geveleme-
yin” diyerek gaflet derecesinde açık sözlü 
Trump’ı başkan yaptılar.

VATANSEVER BAHARI
Trump’ın gelir gelmez yaptığı ilk işler-

den biri Meksika’ya duvar örme projesinin 
ilk adımını atmak, diğer işi de 7 Müslüman 
ülkeye vize yasağı koymak oldu. Taraf-
tarlarını şaşırtmamıştı. Çünkü zaten olan 
olmuştu: Amerika’nın yarısı son derece 
antidemokratik bir tercihi, demokratik yol-
lardan yaparak demokrasiyi krize sokacak 
tutarsızlık fitilini ateşlemişti çoktan. Diplo-
matik riyakârlığa, sahte tebessümlere, yerle-
şik düzen tarafından nesneleştirilen yönetici 
tipolojisine karşı, postmodern dönemlerde 
iyiden iyiye hasır altı olmuş “özne”yi yeni-
den sahneye çağırdı Amerikalı. 

Sonuçta özne geri döndü, lakin zorba 
olarak. 

Bu dönüş Geert Wilders gibi adamlar 
tarafından “The Patriot Spring” (Vatansever 
Baharı) olarak kutlandı. Avrupa aşırı sağı 
nihayet muştusunu bulmuştu. 

Gelinen noktada Avrupa’nın demokrat-
ları ve liberalleri Wilders gibi, Le Pen gibi 
aşırı sağcıların güçlenmesini önlemek için 
aşırı sağa taviz veriyorlar. Demokrasiyi kay-
betmemek için demokratik değerleri ihlal 
ediyorlar. 

Demokrasi, demokrasiye karşı Diyanet, eksik maaşta 
mahkemeyi bekleyecek
FETÖ soruşturmaları nedeniyle uzaklaştırıldıkları görevlere iade edilen personelin maaşlarıyla ilgili son kararı mahkeme 
verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, maaşlardaki 3’te 1’lik kesintiyle ilgili, mahkeme kararına göre hareket edecek

ŞEHİTlERİ Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferi’nin 102. yılı dolayı-
sıyla İzmir’de vatandaşlara “Mehmetçik 
mönüsü” ikram edildi. Aile ve Sos-
yal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Konak 
Meydanı’nda kurulan çadırda, Çanak-
kale’deki askerlerin bir öğünlük yemeği 

olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve 
ekmek dağıtıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız 
ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Sırrı Aydoğan, sıra bekleyen vatan-
daşlara çorba dağıttı. Protokol üye-
leri, çadırdaki etkinliğin ardından Konak 
Meydanı’ndaki temsili cepheyi gezdi.

İzmİrlİlere mehmetçİk mÖnüsü

YükSeköğreTiM Kurulu’nun (YÖK) 
koordinasyonunda, eğitim fakültelerindeki 
lisans programlarını güncelleme çalıştayı 
Ankara’da gerçekleştirildi. ilki geçen yıl 6-8 
ekim’de yapılan çalıştayın ikincisi de 17-18 
Mart’ta ODTü ile Hacettepe ve Ankara 
üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştayda, 
25 ayrı komisyonda eşzamanlı program 
güncelleme çalışmaları düzenlendi. Çalış-

tayda oluşturulan taslak lisans programları, 
20-23 Nisan’da düzenlenecek Uluslararası 
eğitim Bilimleri kongresi’nde eşzamanlı 
oturumlarda 25 ayrı komisyonda tartış-
maya sunulacak. 1997 ve 2006 yıllarında 
da benzeri yapılan ve Yök’ün koordinas-
yonunda yeniden başlatılan güncelleme 
süreçlerinin tamamlanmasının ardından 
öğretmen yetiştirme alanında 10 yılda bir 
program güncellemesi yapılmış olacak. 

‘EğİTİM FAkülTElErİNDE  
GüNcEllEME’ çAlışTAYı

Diyanet işleri Başkanı 
Mehmet Görmez

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde de-
vam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dos-
yalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
2547 Sayılı Kanunun25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Baş-
kanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş-
değerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen bi-
rime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından
yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlık-
larınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)
GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel
Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yö-
netim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (21/03/2017 - 05/04/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
DUYURULUR.

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADET ÖZEL ŞART
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Arapça) Profesör 1 1
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1
Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık (Arapça) Doçent 1 1
Ziraat Fakültesi Sebze Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1 Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çumra Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yrd.Doç. 1 1
Çumra Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Yrd.Doç. 1 1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Yrd.Doç. 4 1 Resim veya Tasarım alanlarında Sanatta Yeterlilik veya Doktora yapmış olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yrd.Doç. 3 1 İşletme bölümünde Doktora yapmış olmak, Performans yönetimine dayalı karar destek sistemi üzerine çalışmış

olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doç. 1 1 Dokularda oluşmuş iskemi reperfüzyon hasarı ve oksidatif stres üzerine çalışmalar yapmış olmak. Lisans ve li

sansüstü eğitim düzeyinde ders vermiş olmak.
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Yrd.Doç. 3 1 Biyo-makromolekül Kollajen'in kendiliğinden oluşan bileşim mekanizmasının deneysel ve programlama tabanlı

kuvvet ve dizilim analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Yrd.Doç. 3 1 Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamlamış olmak.
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yrd.Doç. 3 1 Aktif güç filtreleri için FPGA Tabanlı kontrolör tasarımı ve gerçekleştirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Yrd.Doç. 2 1 Doktorasını Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitolojisi Yrd.Doç. 2 1 Doktorasını Hidatidoz üzerine yapmış olmak.

Basın : 569858 www.bik.gov.tr


