
Bursiyer İlanı

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan ve Gebze
Teknik Üniversitesi’nde yürütülecek “Denetim Firmaları Kamuya Yeterince Bilgi Açıklıyor mu: Türk Denetim Firmalarının
Şeffaflık Raporlarının Bilgisayar Tabanlı İçerik Analizi” başlıklı ve süresi 15 ay olan projede bursiyer olarak çalıştırılmak
üzere iki yüksek lisans öğrencisi ve bir doktora öğrencisi aranmaktadır. Proje genelinde, KGK, KAP, SPK gibi düzenleyici
kurumların, bağımsız denetim firmalarının ve BİST şirketlerin web sitelerinde yer alan dosyaların sistematik indirilmesi ve
düzenlenmesi, denetim firmalarının şeffaflık raporlarındaki metin tabanlı verilerin dilbilimsel doğruluklarının incelenmesi,
işlenebilir metin yapısına dönüştürülmesi ve bu bilgilerin özelliklerinin bağımsız denetim kalitesine etkisi araştırılacaktır.

Poje Yürütücüsü: Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR (saydemir[at]gtu.edu.tr), Gebze Teknik Üniversitesi

Proje Araştırmacıları: Dr. Mine AKSU (maksu[at]sabanciuniv.edu), Sabancı Üniversitesi

Dr. Yasin KÜTÜK (yasinkutuk[at]gmail.com), Altınbaş Üniversitesi

A. Yüksek Lisans Bursiyerlerinde Aranan Nitelikler:

1. Üniversitelerin İşletme, Muhasebe ve Finans, Ekonometri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilintili bölümlerinde
yüksek lisans öğrencisi olmak,

2. İyi derecede Microsoft Office Programlarını kullanabilmek,
3. İyi derecede İngilizce bildiğini belgelendirmek,
4. Sistematik literatür taraması yapabiliyor olmak,
5. Temel düzeyde istatistik okur-yazarı olmak.

Yüksek Lisans Bursiyerlerinin aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olmaları tercih sebebidir:
- Bir alan bazında alt-sözlükler oluşturabilmek, ilintili kelime dağarcıkları çıkarabilmek, alt-sözlüklerin geliştirilmesine katkıda

bulunabilmek,
- Metin tabanlı dosya formatları ve dönüştürme işlemleri hakkında yeterli bilgi birikimi olmak (.doc / .docx, .odt, .pdf, .rtf, .tex, .txt),
- Elde edilen verilerin doğruluklarının araştırılması ve genişletilmesi amacıyla arama motorlarında akıllı arama fonksiyonlarını

kullanabilmek,
- R / Python / C++ / Java gibi en az bir yazılım dilinde yeterli bilgi birikiminde olmak.

B. Doktora Bursiyerinde Aranan Nitelikler (A grubu altında sayılan 5 maddeye ek olarak):

1. Üniversitelerin İşletme, Muhasebe ve Finans bölümünde doktora öğrencisi olmak ve doktora tezi konusu bağımsız denetim, finansal
tablo analizi ve kalitesi, halka açıklanan şirket bilgilerinin şeffaflığı konuları ile ilintili olmak,

2. Doktora yeterlilik sınavını geçtiğini belgelendirmek,
3. Proje raporlama sürecine destek verebilmek,
4. Çok değişkenli istatistik ve ekonometrik metodlarına, veri işleme bilgisine sahip olmak,
5. Eviews / Stata / SPSS gibi en az bir paket programında yeterli bilgi birikiminde olmak.

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeleri tek bir PDF dosyası içerisinde aşağıdaki formu doldurarak iletmeleri gerekmektedir:
Form adresi: bit.ly/REF121K325

1. Öğrenci belgesi (son 2 ay içerisinde alınmış)
2. Yabancı dil belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış YDS, eYDS, YÖKDİL belgesi veya son 2 yıl içerisinde alınmış TOEFL, IELTS kabul

edilmektedir. TOEFL ve IELTS için YÖK denklik puanı hesaplanarak PDF dosyası üzerinde belirtilmelidir.)
3. Yüksek Lisans veya Doktora Transkripti,
4. ALES belgesi (adayların son 5 yıl içerisinde alınmış, en az 75 EA/SAY puanına sahip olduğunu belgelendirmeleri)
5. TC Kimlik Belgesi,
6. Fotoğraflı özgeçmiş.

Not: Başvurular Ekim ayı sonuna kadar açık kalacaktır. İlgilenen adaylar başvurudan önce soruları için konu başlığında sadece
REF:T121K325 yazarak proje yürütücüsü Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR ile iletişime geçebilirler.

http://bit.ly/REF121K325

