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Yazdr Kapat

1011321

BAL|KEslR 0NiVERsrrEsI-şVETERINER FAKüLTESl*>KLlNlK öNcEsl BlllMLER BöLOM0_-şVETERlNERLiK PATALoJisıANABlLlM DAL|

ARAŞTlRMA GÖREVLlsl Ales puanl 70

ilaı ııo :

ilanın Çtk&ğğl yer

kadro ünwn

Xad.o saYE|

kadro Derecesi

son Başwİu Tarıhi

İİn Değerlendirm Tarihi

BaşWİu Tipi

8aswru Yeri

sonuçbrın Aç*bnacağı interet Adresi

özEL ŞARTLAR

l YDslEşdeğ€ri 50

DğYuru Başıama Tarihi 24.,11.2016

§onuç Aç|klama Tarihi 04.t}1.2t117

:2fj 
,ı::201§

§İnav Gİriş Tarİhi 12.z|JlE

üttp;//persone l.ba l lkesi Led u.tr

1

Fakültesi mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 saylll Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taşlmak

2-Ö9retim üyesi d§ndaki ögretim elemani kadrolarina yapllacak atamalarda ALEsten en az 70.0 puan almlş olmak

ÖsYM !araflndan kabul edalen bir slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

4-Yabancl ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onaylanmış olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

1_Araştırma görevlisi kadrosuna başVurabilmek için en az lisans mezunu oimak Ve ilana ilk başVuru tarihi itibarlyla otuz beş yaşın l doldumamlş olmak gerekir.

2-Aiama yaplla€k programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci allnryo§a o alanda ALEsten en az 70 puan almlş olmak

ISTENEN BELGELER

MUAF|YET

;rasüma görevl|3l k;ntanlanğina yapl|acak basvurular lle masl.k yüİsekokul|arln|n ö9.€t|m 6ıomanl kadİolarlna basvurula.lnda lse yatEncl dll sanl aranma2.
Yürürlükbn kaldifllan yöneheıik

Esaslar Hakkinda Yönelİnellk' yürürlükGn kaldi.ilmistir.

uygulanmaı.

girn.i njt o.6ı".r"ı'nin % 35,i, ALES pİaninin %50'si, varsa yabanci dil puaninin %15'i esas elinerak, 6bma yapilabilir

Yürürlük
5- Bu Yönetrnelik yayimi ta.ihinde yüİüİ|ü9e gireİ.

https:iloksis,yok.gov.tr/AKADEM lKllAN/menu.zu| 1l2
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laıciu Kapat

1011322

BALlKEslR 0NiVERslTEsl_->lKTlsADlVE lDARl BıLiMLER FAKüLTEsl_-şlşLETME BöLOM0-+MUHAsEBE FlNANsMAN ANABlLıM DAL|

ARAŞT|RMA GÖREVLlsl 7o

İıan uo :

İ!ann Çtk|laağl yer

kadro ünvan

xadro söyğt

Kadro D€lecesİ

§on Başwru Taİihi

İİn Değerlendirre Tarihi

BaşWru Tipi

8a5Wtu Yğrı

sonuçlarE Açıklana€ağl İnternet Adfesi

özEL ŞARTLAR

ü&,12.2ül§

lö ll ll1 ıö

Şahsen, Posta

Ale§ puanı

YDs/Eşdeğeİi

Duyuru 8işlama Tarihi

§onuç Açlkhma Taİİhi

slnav Gi.İş Trrİhi

50

24.11,2016

04.01.?017

28.12,201ç,

1

c

PALlKEslR ÜNiVERslTEsl lKrlsADl VE lDARl BiLiNrLER FAKULTESl

llkesiredu.tr

bölümü mezunu olUp, Veya Muhasebe Finansman alanlnda tezli yüksek lisans yaplyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 saylll KanUnUn 48 incı maddesinde belirtilen şartlarl taşlmak

üyesi d§lndaki ögretim elemani kadrolarina yapllacak atamalarda ALEsten en az 70.0 puan almlş olmak

osYM taEfından kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

ülke|erden allnan diplomaların denkliğinin onaylanmlş olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

1-Araştlrma görevlisi kadrosuna başVurabilmek için en az lisans mezunu olmak Ve ilana iIk başvuru tarihi ıtibarlyla otuz beş yaşln l doldumamlş olmak gerekir.

yaplla€k programın LisansÖnli9ns eğitimine hangi alanda öğrenci allnryo6a o alanda ALES'ten en az 70 puan alm§ olmak

lSTENEN BELGELER

Adayların müracaatlarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan form dilekçe (ekinde istenen belgelerle birlikte) ile yapmaları gerekm

MUAF|YET

ira9tma görcvllsl konEn|anla.lna yapllacak basvurular lle meslek ytiksekokullarlnln ög.eılm 6lemanl kadİolarlna basvurularlnda lge yabancl dll 3ail aranmaz.
Yürürlükbn kaldirilan yönehelik

Esaslar Hakkinda Yönehelik' yü.ürlükten kaldirilmisüİ.

uygulanmaz.

ginei noi oĞıamasiiıin % 35,i, ALES pıianinin %so'si, varsa y.banci dil puanlnln %15'i esas alİnsrok, abma yspilrbllir.

Yü.ürlük
5. Bu Yöretnelik yayimi tarihinde yü.ürlügo giren

https://yoksis.yok.gov.tr/AKADEM lKllAN/menu.zu1 1l2
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Yazcilr Kapat

1011320

BALlKEslR 0NıVERslTEsl_->MüHEfılDisliK FAKüLTESl--rlışııT uüxENolsllĞl BöLuM0_>HlDRoLlK ANABiLiM DALl

ARAŞT|RMA GÖREVLisi 70

İlan No ;

İbnn Çtkilağğl yer

kadıo ünwn

xad(o sayE!

xadıo Derecesi

son ıaşwru Tarİhi

İİn Değerbndirrc Ta.ihi

BaşWru Tapi

Ba§Wtu Ytri

sğnuçlarD Açlkıanacağı İntşrnet Adresi

özEL ŞARTLAR

oe,iı"eoıo

Şalısen,Posta

Ales PuanI

YDs/Eşdeğeri

Duyuru Başıam Ta.ihi

sonuç Açıkbma Tarihi

slnav Giriş Tarihi

)0

?4.11.201B

2B",12.2ü16

DisLiK FAKÜLTESi

1

5

Inşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

'1-657 sayllI Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taşlmak

2-Ögretim üyesi d§lndaki öoretim elemani kadrolarina yaplla€k atamalarda ALEsten en az 70.o puan alm§ olmak

ÖSYM taraflndan kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puan aImlş olmak,

4-Yabancl ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onaylanmlş olmaslgerekir

üNVAN ŞARTLAR

1-Araştlrma görevliSi kadrosuna başVurabilmek için en az lisans mezunU olmak Ve ilana ilk başVuru tarihi itibarlyla otuz beş yaşln l doldumamlş olmak gerekin

yapllacak program|n Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci atınryorsa o aIanda ALES'ten en az 70 pUan almlş olmak

lSTENEN BELGELER

MUAF|YET

irastlma görevllsl konGnlanl;ilna yapllacak basvulular lle meslek yüks6kokullaİlnln ögİetlm elemanl kadlo|aİlna ba9vurularlnda lse yatEncl dll sadl aranmaz.
Yürürlükteh kaldiri|an yönefu llk

Esaslaf Hakkinda Yönehellk' yürü.lükıen kaIdi.ilmi§tir.

uygulanmar.

9in"i noi oĞı".r.iirin % 35'i, ALES pıianinln %so'si, varsa yabanci dil puaninin %l5İ esas elinarak, abma yapilabilir

Yürüdüİ
5_ Bu Yöretnelik yayımi tarihinde yürüİlüge girc..

https://yoksis.yok.gov.tr/AKADEM lKllAN/menu.zu| 1l2
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YaZdü Kapat

1011319

BALlKEslR 0NIVERslTEsl-->MÜHENDlsLlK FAKOLTESl-şlNşAAT MÜHENDlsllĞl BÖLÜM0_>GEoTEKNlK ANABlLlM DALl

ARAŞTlRMA GöREVLlSl 70

İlan lüo ;

İlanln Çtkl|ağğl yer

kadro ünvan

Kadro söy§l

Kad.ö Derşcesi

§cn Başwru Taİihi

Ön Değerkndİİre Tarihi

8aşWru Tipi

gaswru yeli

sonuçlörln Açtkbnacağl İnterret Adresi

özEL ŞARTLAR

;08.1?.?ül§

'ış.ız.aoış

Şahsen,Posta

'ıle§ 
puanı

YDs/Eşdeğeri

Duyuİu 8aşlama Taıihi

sonuç Açıklama Tarihl

sınav Gİrİş Tarihı

50

24.11.2ü16

04.01.?017

28.12,2ü16

1

)

§ALlKESiR üNiVERSlTEsl MüHENDisLiK FAKüLTESl

.ballkesiLedu.tr

Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 saylll Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taşlmak

2-Ögretim üyesi dlşlndaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak at]amalarda ALESten en az 70.o pUan almlş olmak

kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

ülkelerden allnan diploma|arln denkliğinin onaylanmtş olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

1-Araştlrma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk baŞvuru tarihi itibarlyla otuz beş yaşln l doldumamlş olmak gerekir.

2-Atama yapllaGk programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci allnryorsa o alanda ALES'ten en az7o puan almlŞ olmak

lSTENEN BELGELER

Adayların müracaatlarınr Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan form dilekçe (ekinde istenen belgelerle birlikte) ile yapmaları gerekm

MUAFiYET

Yürürlük
5- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürüflüge gireL

arastima görevllsİ konbnjanlarlna yapllacak basvurular lle meglek yüks€kokullar|nln ögretlm elemanl kadİo|arlna basvUrularlnda lse yabancl dlı 9an| arahmaz.

Esasıar Hakkinda Yönehelik' yürürlükbn kaldlİilmistiİ.

uygulanmaz.

genei not oalamasinin % 35'i, ALES puaninin %50'si, ve.sa yabanci dil puaninin %'l5İ esas alinarak, abma yepilabilir

https:/iyoksis.yok.gov.tr/AKAD EM lKlLAN/menu.zul 112
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Ya;dİr Kapat

10ll318

BALlK€slR 0NlVERslTEsi-->FEN-EDEBİYAT FAKüLTESi-+TORK olLlVE EDEBlYATl BÖL{JMÜ--şYENl TÜRx EDEBiYATlANABiLıM DALı

ARAŞTlRMA GÖREVLisl 70

ilan No ı

İbnın Çıkıbeğı yer

l(adıo Ünwn

l(adro sayEt

kadro Deıecesi

son BaşWru Tarihi

Ön Değerlendiİre Taİihi

Başwru Tipi

Baswru Yerİ

1

Ales püanı

ms/Eşdeğeri

Duyuru 8aşİaro Taİihi

sonuç AÇıkhre Tarihi

snav Giİiş Tarlhi

50

28.12.1 1ö

0B.12.2016

2lj.12"201 6

Şahsen,Posta

)

gALlKEslR ÜNlVERsiTEsi FEN EDEB|YAT FAKÜLTEsi

s*nuçlarln Açüıanacağl İnte.net Adre§i

ÖZEL SARTLAR

Türk Dili Ve Edebiyatl Bölümü mezunu olmak Ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmlş Veya yapryor olmak.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 saylll Kanunun 48 inci maddesinde belirlilen şardarl taşımak

2-Ögretim üyesi dşndaki ögretim elemani kadrolarina yapllaGk atamalarda ALEsten en az 70.o puan almlş olmak

osYM taEfından kabul edilen bar slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

ülkelerden allnan diplomalafl n denkliğinan onaylanmtş olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

1_Araştlrma göreVlisi kadrosuna başVurabilmek için en az |isans mezunU olmak Ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyIa otuz beş yaşlnl doldurmamlş olmak gerekir.

2-Atama yaplla€k programın LisansÖnlisans eğitimine hangi alanda öğrenci allnryo§a o alanda ALES'ten en az 70 puan alm§ olmak

lSTENEN BELGELER

MUAF|YET

aEsdİma göİev|lsl konbnlan|arlna yapllacak bagvurular lle mesl€k yüksekokullarlnln ögretlm elemani kadrolarlna basvurularlnda lso yabancl dll 9ail aranmaz.
YürürlükEn kaldiİilan yönehelik

Esaslar Hakkinda Yönehelik' yürürlükten kaldirilmistir.

uyguıanmaz.

ginei not ortalamasinin % 35'i, ALES puenlnln %5oli, varsa yabanci dil puaninin %15'i esas alinarak, abma yapalabilir_

Yüİürlük
5. Bu Yiirebnelik yayimi brihlnd. yürürlüge glrer.

https://yoksis.yok.gov.tr/AKADEMlKll,AN/menu.zu1 1l2
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Yazciır Kapai

1o11317

BALtKEsiR üNlVERslTEsl-->ALTıNoLuK MEsLEK YÜKSEKoKuLu-şK|MYA VE KlMYASAL lşLEME TEKNoLoJlLERi BÖLÜMÜ->KiMYA TEKN

ÖĞRETlM GÖREVLlsl 70

İlan No ;

İıönil Çlkdöcağı yef

xadr0 ünvan

Kadıo siöyEı

Kadro De]ece§i

§on Ba§wru Tarihi

İİn Değerlendiıhe Tarihi

§aşwru Tipi

8a§Wru Yşri

,0§,i3.1rlö

:Jü.'ti=OJ§

i§;h;,Poai; ; 
]

Ale§ puanl

VbslEşdeğeri

DuYuİu §arlama Töıihı

sonuç Açlkbrc Tarihi

§ınav Giri§ Tarihi

24111l?ü16 
]

İ$"12.İütİi 
:

1

4

ALT|NOLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

sğnuçıarln Açıklanacağl İnternet Adresi illttp://personel.ballkesir.edu.tr

özEL ŞARTLAR

Kimya Bölümü mezunu olup, Analitik Kimya Veya Biyokimya Alanlnda Doktora yapmlŞ olmak.

GENEL ŞARTLAR

'1-657 sayllü Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taşlmak

üyesi dtşlndaki ögretam elemani kadrolarina yaPllacak atamalarda ALEs'ten en az 70.0 puan aIm!ş olmak

taraflndan kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir pUan almış olmak,

,Yabancl ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onaylanmış olmasıgerekir

üNVAN ŞARTLAR

beş yll tecrübeli olmak.

lisans mezunu olmakVe belgelendirmek kaydryla alanlnda en az iki yll tecİübeli olmak.

dille eğitim-öğretim yapllan prögramlardaki öğretim görevlisi kadrolarlna yapllaGk atamalarda, Yükseköğretim Kuruİu taraftndan kabul edilen merkezi yabancı dil SlnaVlndan Yükseköğretil
dil slnavlndan (Ölçme|, seçme ve Yerleştirme

muadili bir puana sahip
Merkezince (ÖsYl\.4) yapllan Yabancl Dil Bilgisi SeViye Tespit slnaVlndan (YDs)alama yapllacak programln eğitim dilinde en az 8

bir slnavdan bu puan olmak şartl aranlr.

mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan alm§ olmak.

lSTENEN BELGELER

MUAF|YET

arasdma görevllsl kontenlanlarlna yapllacak basvurular lle meslek yüksekokullarlnln ögletlm elemanl kadrolerina basvurulaflnda lse yabanci dll sailj aEnmau.
Yürürlükten kaldirilan yöneheIik

Esaslar Hakkinda Yönetmelik' yürürlükıen kaldirllmistir.

uygulanmaz.

ginei noi oĞlamasinin % 35'i, ALES puaninin %50'si, varsa yabanci dil puaninin %l5'i esas alinarak, auma yapilabilir

Yüİürlük
5- Bu Yöretınelik yayimi tarihinde yürü.lüge gi.er

https://yoksis.yok.gov.tr/AKADEMlKllAN/menu.zul 1l2
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Ya;dlr Kapat

,l0.11316

BALlKEslR 0NlVERsrrEsl_->BAuKEslR MEsLEK YÜKsEKoKuLU-şMoToRLU ARAçLAR vE ULAşT|RMA TEKNoLoJiLERi BÖLÜMÜ-şoTotı

öĞRETlM GöREVLisi

İlan uo :

İbnn Çıklla@ğl yer

kadro ünren

Kad.o say§ı

kadıo Derecesi

son Başwİu Tarihi

Ön Değerbndiırc Tarihi

Başwru Tapi

ğaswlü yeri

08.12.2016

26.12.201 6

Şahsen.Posta

Aks Puanı

YDs/Eşdeğeri

Dgyuru 8aşııffi Tarihi

sonuç Açlklama Tarihi

slnav Giriş Tarihi

24.11.2üa

04.0] .2ü17

28-12,2Ült

ÜNlVERslTEsI BALlKESiR MESLEK YÜKsEKoKULU

sÖnuçlarfiAç*hnacağıİnteınetAdresi-*.-

özEL ŞARTLAR

u0

1

4

Makine [rühendjsliğa Bölümü mezunu olup, alan nda tezli yüksek lisans yapmlş ve bif Yükseköğretim Kurumunda en az 3 yll deG Verme tecrübesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 saylll Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şarüarl taşlmak

2-Ögretim üyesi d§ndaki ögretim elemani kadrolarina yapllaĞk atamalarda ALEsten en az 70.o puan almlş olmak

eşdeğerliği ÖsYM taraf|ndan kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

4-Yabancl ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onaylanmlş olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

beş yıl tecrübeli o|mak.

lisans mezunu olmakVe belgelendirmek kaydryla alanında en az iki yll tecrübeli olmak.

taraflndan kabul edilen bir stnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranlr.

4-Lisans mezunu olunan alanda ALEs'ten en az 70 puan alm§ olmak.

lSTENEN BELGELER

MUAF|YET

ara3fma görevllsl konbnlanlaİlna yapllacak bagvuİular l|e meslek yüksekokullarlnin ögfetlm elğmanl kadlo|ailna basvuru|aİlnda ls€ yabancI dl| 3aİl aİanmaz.
Yürürlükbn kaldiİilan yöneh6llk

Esaslar Hakkinda Yönetmellk' yüİürlükten kaldirilmi3tir.

uy9ulanmaz.

gErel not oful6masinin % 35'i, ALES Puananln %50'si, varsa yabanci dil puaninin %l5'i esas alinarak, aEma yapilabilir

Yürürlük
5- Bu Yönetneıik yayimi brihinde yürür|üge giİ6r.

https:/ı\ıoksis.yok.gov.tr/AKADEM lKllAN/menu.zul 1l2
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Yaz.ilı Kapat

,l0,11315

BALlKEslR 0NlVERslTEsl_->BALlKEslR MEsLEK YüKsEKoKuLU-şçocuK BAKıMlVE GENçLlK HlzMETLERı BöL{JMü-şçocuK GELlşlMı

ÖĞRETlM GÖREVLlsl 7o

ihn No:

İlanın Çıkıhoğı yer

kadro Ünvan

xadİo say§ı

Kad.o Der€cesi

son Başwru Tarihi

ai! Değerlendirre Tarihi

EaşWru Tipi

Baswru Yeri

08.12.?016

26.12-20,16

Şahsen. Posta

Aıes puönı

YD§/Eşdeğeri

Duyur! 8aşbre Tarihi

sonuç Açıklama Tarihi

sınav Giri§ Tarihi

04.01.2017

28.12.20İE

1

1

§ALlKEslR üNlVERslTESI BALlKESlR MEsLEK YüKsEKoKULU

songçlarE Aç*lanacağl intğ.net Adİesi İltıp://personel.ballkesitedu.tr

özEL ŞARTLAR

Önesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi bölümü mezunU olmak Ve Eğitim ProgramlarlVe ÖEretimi alanlnda tezli yüksek lisans yapmlş otmak.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 Sayll! Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taŞlmak

üyesi dlş|ndaki ögretim elemani kadrolarina yapllacak atamalarda ALEs'ten en az 70.0 puan almlş olmak

i ÖsYM taraflndan kabul edilen bir slnavdan bU puan muadili bir puan alm§ olmak,

ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onayIanmlŞ olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

yll tecrübeli olmak.

lisans mezunu olmakVe belgelendirmek kaydryla alanında en az ikiyll tecrübeli olmak.

3-Yabancl dille
merkezi

kabul edilen bir sınavdan bU puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranlr,

4-Lisans mezunu olunan alanda ALEsten en az 70 puan alm§ olmak.

lSTENEN BELGELER

MUAFiYET

arasüma görevllsl konbn|anıarlna yapl|acak basvurular lle moslok yü*3ekokullarınln ögİedm elemenl kadaolaİlna basvurularlnda 13e yabancl dll saİl| aranmaz.
Yürü.lükbh kaldirilan yönetne|ik

Esasla. Hakkinda Yönehellk' yürürıü*bn kaldirilmisti..

uygulanmaz.

çnei not o16lamasinin % 35'i, ALES puaninin %5o'3i, v.rsa yebenci dll pu.ninin %l5'i esas alinarak, abme yapilabiIi..

Yürürlük
5. Bu Yönetnelik yayimi bİihinde yürürlüge girer.

https://yoksis.yok.gov.tr/AKADEM lKllAN/menu.zu1 1l2
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öĞRETlM GöREVLlsl

İlan ııo :

İ|anm Çİklbcağ| yer

xadıo ünçn

xadro sayEı

Kadro Dele.esl

§on Başwru Tarihi

Ön D€ğer|.ndiİre Tariııi

BaşWru Tipi

8aswru Ygİi

sonuçlöİD Aç*lana€ağl İnte.net Adre§i

özEL ŞARTLAR

Ales puanl

YDs/Eşdeğeİa

Duyuru Başhm Ta.ihi

§onüç Açıklam Tatihi

§lnav Giriş Tarİhi

ü4.01.?017

28.12-20,162tj.12.?0,1§

Şahsen, Posta

1

4

balıkesir Ünivereitesi Balıkesir l/teslek YüksekokUlU

http J/persone l.ba l lkesi Led u.tr

Sanallar Fakültesi mezunu olup, Grafik Tasarlml alanlnda tezli yüksek Iisans yapm§ olmak Ve en az 2 yll Yükseköğretim KurUmlarında de§ Verme tecrübesine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

'1 -657 saylll KanUnun 48 inci maddesinde belirtilen şartlarl taşımak

2-Ögretim üyesi dlŞlndaki ögretim elemani kadrolarina yaplla€k atamalarda ALEs\en en aZ 7o.0 puan almlş olmak

eşdeğerliği ÖsYM taraflndan kabul edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puan almlş olmak,

ülkelerden allnan diplomalarln denkliğinin onaylanm|ş olmasl gerekir

üNVAN ŞARTLAR

beş yll tecrübeli olmak.

veya lisans mezunu olmak ve belgelendimek kaydryla alanlnda en az iki yll tecnibeli olmak.

kabu| edilen bir slnavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şarİ aranlr.

mezunu olunan alanda ALESten en az 70 puan alm§ olmak,

ISTENEN BELGELER

MUAF|YET

ara9dma görevllsı konEnlanla.lna yapllacak basv!İ!la. ll€ meslek yüksekokullaİlnln ögletlm e|emanl kadİolarlna basvurularlnda lse yabancl dil 9ad| a.anmar.
Yürüflükten kaldaralan yönehelik

Esaslar Hakkinda Yönetın.lik' yü.ürlükbn kaldiİilmistir.

uygulanma2.

gen€l notorblamesinin % 35'i, ALEs puanı.in %50'si, vaG, yebanci dll puaninin %15'i esas slinaaak, abma yapilabllin

Yürünük
5- Bu Yöretnelik yayimi tarihinde yü.iirlüge giro..

https:/ıloksis.yok.gov.tr/AKADEMlKllAN/menu.zul 1l2
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