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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018005

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU--->TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ--->ANALİTİK CİHAZLAR TEKNOLOJİSİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

F�z�kok�mya alanında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.
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Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018010

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU--->HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ--->İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Sağlık Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Hemş�rel�k Bölümü l�sans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n en az l�sans mezunu olmak ve �lana �lk başvuru tar�h� �t�barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek�r.

Atama yapılacak programın L�sans/Önl�sans eğ�t�m�ne hang� alanda öğrenc� alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018012

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ--->GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ--->GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI ANASANAT DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 7 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Güzel Sanatlar Fakültes�

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Görsel İlet�ş�m Tasarımı Bölümü l�sans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n en az l�sans mezunu olmak ve �lana �lk başvuru tar�h� �t�barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek�r.

Atama yapılacak programın L�sans/Önl�sans eğ�t�m�ne hang� alanda öğrenc� alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018015

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ--->SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 7 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Kamu Yönet�m� Bölümü l�sans mezunu olup s�yaset ve sosyal b�l�mler anab�l�m dalında tezl� yüksek l�sans yapmış veya yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n en az l�sans mezunu olmak ve �lana �lk başvuru tar�h� �t�barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek�r.

Atama yapılacak programın L�sans/Önl�sans eğ�t�m�ne hang� alanda öğrenc� alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
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Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018017

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU--->HAZIRLIK BÖLÜMÜ

Kadro Ünvan OKUTMAN Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 80

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Yabancı D�ller Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Bölümü l�sans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

Yabancı d�l okutmanları har�ç olmak üzere l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dah�l) atanacak okutman adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak.

Yabancı d�l okutmanı başvurularında, �lan ed�len yabancı d�lde Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye
Tesp�t Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.

Tezs�z yüksek l�sans mezunları �le yüksek l�sansa denk sayılan l�sans programlarından mezun olanlar, l�sans sonrası tecrübel� olarak kabul ed�lmeyecekt�r.
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Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018003

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU--->MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ--->MAKİNE PR. (İÖ) (BK.371)

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Talaşlı Üret�m Öğretmenl�ğ�, Kalıpçılık Öğretmenl�ğ�, İmalat Mühend�sl�ğ� veya Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü l�sans mezunu olup, bu anab�l�m dallarından b�r�nde tezl� yüksek l�sans yapmış olmak veya l�sans eğ�t�m�nden sonra
belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl deney�ml� olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.
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Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.
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Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018008

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->MUDURNU SÜREYYA ASTARCI MESLEK YÜKSEKOKULU--->OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k l�sans mezunu olmak. Belgelend�rmek kaydıyla l�sans mezun�yet� sonrası tur�zm ve otel �şletmec�l�ğ� alanında en az �k� yıl deney�ml� olmak. Aynı alanda ders verme deney�m� olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59592 2/2

Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59590 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018006

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU--->ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->POSTA HİZMETLERİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Gerede Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Loj�st�k, Lol�st�k Yönet�m�, Ulaştırma ve Loj�st�k, Ulaştırma ve Loj�st�k Yönet�m�, Uluslararası Loj�st�k, Uluslararası Loj�st�k ve Taşımacılık, Uluslararası Loj�st�k Yönet�m�, Uluslararası T�caret ve Loj�st�k veya Uluslararası T�caret ve
Loj�st�k Yönet�m� Bölümü l�sans mezunu olmak. Bu alanların b�r�nde tezl� yüksek l�sans yapmış olup l�sans sonrası alanında belgelend�rmek kaydıyla en az �k� yıl deney�m sah�b� olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59590 2/2

Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59595 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018011

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU--->GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ--->GASTRONOMİ
VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Gastronom� l�sans mezunu olmak. Gastronom� ve Mutfak Sanatları alanında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak. Yükseköğret�m kurumlarında  alanında ders verme deney�m�ne sah�p olmak. 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59595 2/2

Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59586 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018002

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU--->ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ--->ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Elektron�k Mühend�sl�ğ� veya Elektron�k Öğretmenl�ğ� Bölümü l�sans mezunu olup, bu anab�l�m dallarından b�r�nde tezl� yüksek l�sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59586 2/2

Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59598 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018014

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->İKTİSAT BÖLÜMÜ--->İKTİSADİ GELİŞME,ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 7 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes�

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İkt�sat Bölümü l�sans mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

Araştırma görevl�s� kadrosuna başvurab�lmek �ç�n en az l�sans mezunu olmak ve �lana �lk başvuru tar�h� �t�barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek�r.

Atama yapılacak programın L�sans/Önl�sans eğ�t�m�ne hang� alanda öğrenc� alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59598 2/2

Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59597 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018013

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ--->RESİM BÖLÜMÜ--->RESİM ANASANAT DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Güzel Sanatlar Fakültes�

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Res�m-İş Öğretmenl�ğ� Bölümü veya Res�m Bölümü l�sans mezunu olmak ve Res�m-İş Eğ�t�m� veya Res�m Anab�l�m/Anasanat Dallarından b�r�nde tezl� yüksek l�sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59597 2/2

Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59585 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018001

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU--->ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ--->ELEKTRİK PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Bolu Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Elektr�k Mühend�sl�ğ� veya Elektr�k Öğretmenl�ğ� Bölümü l�sans mezunu olup, bu anab�l�m dallarından b�r�nde tezl� yüksek l�sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59585 2/2

Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59600 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018016

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->İLAHİYAT FAKÜLTESİ--->TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ--->KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 3 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri İlah�yat Fakültes�

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İlah�yat Fakültes� veya İslam� İl�mler Fakültes� l�sans mezunu olup, Kur'an-ı Ker�m Okuma ve Kıraat �lm� alanında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak veya l�sans mezun�yet� sonrası alanında en az beş yıl deney�m sah�b� olmak. Hafızlık
belges�ne sah�p olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59600 2/2

Öğren�m Belgeler�

Yabancı D�l Belges�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59593 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018009

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU--->SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ--->SOSYAL HİZMETLER PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal H�zmet Bölümü l�sans mezunu olmak. Belgelend�rmek kaydıyla l�sans mezun�yet� sonrası alanında en az �k� yıl deney�ml� olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59593 2/2

Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.



17.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59591 1/2

Arama Seçenekleri Tümünde ara  Seç�n�z Ara

Anasayfa Yönetmel�kler Üyel�k Duyurular İlet�ş�m 

Akadem�k Kadro İlanları

 
Yazdır  

 

 
İlan No : 1018007

İlanın Çıkılacağı yer ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ--->MUDURNU SÜREYYA ASTARCI MESLEK YÜKSEKOKULU--->MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ--->MİMARİ RESTORASYON
PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2017

Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 17.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 07.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 10.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.�bu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

M�marlık Bölümü l�sans mezunu olup, M�marlık Anab�l�m Dalında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak veya l�sans eğ�t�m� sonrası alanında en az �k� yıl deney�ml� olmak.

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

Başvuru d�lekçes�

Özgeçm�ş

1-657 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak

2-Ögret�m üyes� dışındak� ögret�m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)) en az {udsDeng�} puan veya
eşdeğerl�ğ� ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan d�plomaların denkl�ğ�n�n onaylanmış olması gerek�r

5-Ön değerlend�rme ve değerlend�rme aşamalarında l�sans mezun�yet� notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s�stemler�n�n 100’lük not s�stem�ne eşdeğerl�ğ� Yükseköğret�m Kurulu kararıyla bel�rlen�r.

6-L�sans mezun�yet� sonrası tecrübe şartı �stenen �lanlarda, 14/3/2016 tar�h�nden önce tezs�z yüksek l�sans programlarına kayıtlı olup bu tar�hte veya bu tar�hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar l�sans
sonrası �k� yıl tecrübel� olarak kabul ed�lmekted�r.

L�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh�l) başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az
beş yıl tecrübel� olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlere başvuracak öğret�m görevl�s� adaylarında en az tezl� yüksek l�sans mezunu
olmak veya l�sans mezunu olmak ve belgelend�rmek kaydıyla alanında en az �k� yıl tecrübel� olmak.

Yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlardak� öğret�m görevl�s� kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavından Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul
ed�len merkez� yabancı d�l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ�t�m d�l�nde en az 80 puan veya eşdeğerl�ğ�
ÖSYM tarafından kabul ed�len b�r sınavdan bu puan muad�l� b�r puana sah�p olmak şartı aranır.

L�sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında l�sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler�, Eğ�t�m Fakülteler�n�n Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümler�, Konservatuarlar �le ön l�sans düzey�nde eğ�t�m yapılan b�r�mlerdek� öğret�m görevl�s� kadroları �le
okutman, uzman ve çev�r�c�, eğ�t�m-öğret�m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl� yüksek l�sans mezunu olanlar, alanında l�sans sonrası �k� yıl tecrübel� kabul ed�lecekt�r.
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Öğren�m Belgeler�

Transkr�pt

ALES Belges�

Nüfus Cüzdanı Fotokop�s�

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı H�zmet Belges� (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar �ç�n)

Çalışma Belges� (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süres� �ç�nde yapılmayan başvurular ve eks�k belgel� dosyalar kabul ed�lmeyecekt�r.

Posta �le yapılacak başvuruların son başvuru tar�h�ne kadar başvuru yapılacak b�r�me ulaşması gerekmekted�r.

Postadak� gec�kmelerden Ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r.

Adaylar �lan ed�len kadrolardan ancak b�r�ne başvuru yapab�l�r, aynı �lan dönem� �ç�nde b�rden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlend�r�lmez.

İlan ed�len kadroya atanan adaylar, görev aldıkları b�r�m�n bulunduğu yerde �kamet etmek zorundadır.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl�k eğ�t�m�n� tamamlamış olanların, tıpta veya d�ş hek�ml�ğ�nde uzmanlık eğ�t�m�n� tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret�m Kurulu tarafından
bel�rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret�m görevl�ler�n�n ve yükseköğret�m kurumlarında öğret�m üyes� dışındak� öğret�m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu
Yönetmel�k kapsamındak� öğret�m elemanı kadrolarına başvurularında merkez� sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d�l okutmanı, çev�r�c� ve yabancı d�lle eğ�t�m-öğret�m yapılan programlarındak� öğret�m görevl�s� kadroları har�c�ndek� öğret�m elemanı kadrolarına
başvurularda yabancı d�l şartı aranmaz.


