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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 : 1018296

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->VETERİNER FAKÜLTESİ--->KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ--->VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Veter�ner fakültes� mezunu olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yabancı D�l Belges�

11- Personel H�zmet Belges� (Kamuda çalışanlar �ç�n)

Not: 1-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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 : 1018288

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->ZİRAAT FAKÜLTESİ--->BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ--->ARAZİ VE SU KAYNAKLARI ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

B�yos�stem Mühend�sl�ğ� Anab�l�m dalında tezl� yüksek l�sans yapıyor olmak,  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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 : 1018272

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->YAŞLI BAKIMI PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültes�, Hemş�rel�k ve Sağlık H�zmetler� bölümü veya Gerontoloj� bölümler�n�n b�r�nden mezun olmak ve alanında �k� yıl deney�ml� olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

 

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 : 1018270

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU--->SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ--->SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Spor B�l�mler� Fakültes�, BESYO veya Eğ�t�m Fakültes� Beden Eğ�t�m� Öğretmenl�ğ� bölümü mezunu olup, alanında 5 yıl deney�ml� olmak; en az 3. kademe Basketbol Antrenörlük belges�ne sah�p olmak   

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59857 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

11-Basketbol Antrenörlük belges�

12-Yabancı D�l Belges�

 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59843 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 : 1018256

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->KIRIKHAN MESLEK YÜKSEKOKULU--->MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ--->İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.KIRIKHAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

F�z�k bölümü l�sans mezun olup, A veya B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� sert�f�kasına sah�p olmak ve Yükseköğret�m kurumlarında �k� yıl çalışmış olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59843 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

11-A veya B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� sert�f�ka belges�

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59860 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 : 1018273

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU--->TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ--->ANESTEZİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp veya d�ş hek�ml�ğ� fakültes�nden ya da hemş�rel�k ve sağlık h�zmetler� bölümler�n�n b�r�nden mezun olmak ve alanında �k� yıl deney�ml� olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59860 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59862 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 : 1018275

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->VETERİNER FAKÜLTESİ--->KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ--->VETERİNERLİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Veter�nerl�k Cerrah�s� Anab�l�m dalında doktora yapıyor olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59862 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Doktora belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59858 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 : 1018271

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU--->REKREASYON BÖLÜMÜ--->REKREASYON ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Spor B�l�mler� Fakültes�, BESYO veya Eğ�t�m Fakültes� Beden Eğ�t�m� Öğretmenl�ğ� bölümü mezunu olup, alanında 5 yıl deney�ml� olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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.
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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

11-Yabancı D�l Belges�

 

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 : 1018283

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->İKTİSAT BÖLÜMÜ--->İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İkt�sat Anab�l�m Dalında tezl� yüksek l�sans yapıyor olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59848 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 : 1018261

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->VETERİNER FAKÜLTESİ--->KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ--->VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ 

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Veter�ner Fakültes� mezunu olup, farmakoloj� ve toks�koloj� anab�l�m dalında tezl� yüksek l�sans yapıyor olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59864 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 : 1018277

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->VETERİNER FAKÜLTESİ--->KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ--->VETERİNERLİK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Veter�nerl�k Cerrah�s� Anab�l�m dalında doktora yapıyor olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Doktora belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59894 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 : 1018307

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->SANAT VE TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU--->EL SANATLARI BÖLÜMÜ--->MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.SANAT VE TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Geleneksel Türk El Sanatları bölümü Halı-K�l�m ve Esk� kumaş desenler� Anasanat dalı l�sans mezunu olmak ve Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59867 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 : 1018280

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ--->YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� bölümü l�sans mezunu olup, Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Anab�l�m Dalında tezl� yüksek l�sans yapmış ya da yapıyor olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59895 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 : 1018308

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ--->COĞRAFYA BÖLÜMÜ--->TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Coğrafya Bölümü l�sans mezunu olmak

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Personel H�zmet Belges� (kamuda çalışanları �ç�n).

11-Yabancı D�l Belges�

Not:  2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59861 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 : 1018274

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU--->YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ--->YABANCI DİLLER ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan OKUTMAN Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 2 Yds/Dengi 80

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (REKTÖRLÜK BİNASI)

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı veya İng�l�zce öğretmenl�ğ� bölümü l�sans mezunu olmak ve alanında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

 

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları
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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 : 1018252

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->YAYLADAĞI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU--->ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ--->ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 2 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.YAYLADAĞI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Çocuk gel�ş�m� veya okul önces� öğretmenl�ğ� bölümü l�sans mezunu olup, Çocuk gel�ş�m� veya okul önces� öğretmenl�ğ� alanında tezl� yüksek l�sans yapmış olmak veya belgelend�rmek kaydıyla l�sans sonrası alanınında en az �k� yıl
deney�m� olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� veya Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59878 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 : 1018291

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->VETERİNER FAKÜLTESİ--->KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ--->VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Veter�ner Fakültes� mezunu olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59878 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Personel H�zmet Belges� (kamuda çalışanları �ç�n).

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59885 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 : 1018298

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->EĞİTİM FAKÜLTESİ--->ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ--->ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Özel eğ�t�m bölümü l�sans mezunu olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59885 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Personel H�zmet Belges� (kamuda çalışanları �ç�n).

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59887 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 : 1018300

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->MİMARLIK FAKÜLTESİ--->MİMARLIK BÖLÜMÜ--->MİMARİ RESTORASYON ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.MİMARLIK FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

M�marlık Fakültes� l�sans mezunu olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59887 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Personel H�zmet Belges� (kamuda çalışanları �ç�n).

11-Yabancı D�l Belges�

Not:  2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59873 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 : 1018286

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ--->SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ--->HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Kamu Hukuku Anab�l�m Dalında doktora yapıyor olmak 

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59873 2/2

3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Doktora belges� 

11-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-L�sansüstü Eğ�t�m Yönetmel�ğ�nde Bel�rt�len Azam� Öğren�m Süreler�n� Doldurmuş Olanlar Bu Kadroya Başvuramazlar.

        2-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.



28.07.2017 Akadem�k Kadro İlanları

https://yoks�s.yok.gov.tr/�lansayfa/?sess�on�d=59879 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 : 1018292

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->HASSA MESLEK YÜKSEKOKULU--->ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ--->BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PR.

Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü. HASSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Mühend�sl�k Fakülteler�n�n Mekatron�k Mühend�sl�ğ� bölümü l�sans mezunu olup, en az �k� yıl deney�ml� ya da alanında tezl� yüksekl�sans yapmış olmak  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yüksekl�sans belges� veya Tecrübe Belges� ( kamuda çalışanları �ç�n personel h�zmet belges�, özelde çalışanlar �ç�n İş yer� unvanını göster�r ayrıntılı s�gorta h�zmet döküm belges�)

 

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 : 1018290

İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ--->EĞİTİM FAKÜLTESİ--->EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ--->REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı  70

Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50

Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi 28.07.2017

Son Başvuru Tarihi 11.08.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 29.08.2017

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2017 Sınav Giriş Tarihi 23.08.2017

Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri M.K.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.mku.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR

Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık bölümü l�sans mezunu olmak.  

GENEL ŞARTLAR

ÜNVAN ŞARTLAR

İSTENEN BELGELER

1-D�lekçe  (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

2-Başvuru Formu (http://www.mku.edu.tr adres�nde Personel Da�re Başkanlığı sayfasında Belge ve Formlar/Başvuru l�nk�nden tem�n ed�leb�l�r), 

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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3-L�sans Belges� Fotokop�s�(Yurtdışından mezun olup denkl�k belges� �le müracaat edecekler�n l�sans mezun�yet notunun 4'lük veya 5'l�k s�stemdek� eşdeğerl�l�ğ�n�n göster�r belge ),

4-L�sans Transkr�pt�

5-ALES Belges�, 

6-Nüfus Cüzdanı fotokop�s�, 

7-2 Adet Fotoğraf,

8-Özgeçm�ş, 

9-Askerl�k Durum Belges�, 

10-Yabancı D�l Belges�

Not: 1-2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunun 33/a maddes�ne göre atama yapılacaktır.

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.


