BALIKEsiR ÜNivERsİTEsİ REKTÖRLÜĞÜ,nden
Üniversitemiz akademik biıimlerine 2547 sayılı Kanunun 5o/d maddesi ile 09.1ı.2018 taıih ve 30590 sayllı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Öğİetim Üyesi Dışlndıki Öğıctim Elemınl Kıdrolıfını Yep|lıcık Atımılırda Uygulanacak Mcrkezi sınev ile
Giriş Sınavlırına ilişkin U§ulva Essslı. Hıklundı Yönctmelik' hükümleri uyannca Araştlrma Göİevlisi alınacaktr^

GENEL

l-

ve

ÖzEL SARTLARI

557 Sayllı Kanunun 48.maddesinde b€lirtilen

şartlaİü

taşımat

2- AlES'ten en az 70, Yükseköğİelim Kurulu tarafından kabul edilen melkezi yabanct dil sınavlndan en az 50 puan v€ya
eşdçğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puaı muadili biı puan almış olmak gerekiı. Meikezi snav muafiyetinden ya.ailanmayı
talep edenleİin ön değeılendiİme ve nihai değeilendirme aşamalannda ALES puanı 70 olarak kabul ediıir.
3- Araltrma görğvlisi kadlosuna başWrabilmck için sınavın yap dığı y m oç8k aylnm birinçi 8unlı itibanyl8 ot|z b€ş yaşınl doldumüntş olmak gerekiİ.

Devlet yükseköğetim kurumlarınrn a.raştlrma gor€vlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
€ğitimi öğrencisi olmak şartü aİanr.
,l- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve
5'lik not sistemlerinin l00'lük not si§temine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kuİulu'nun eşdeğerlilik tablosu
kullanılacaktır.
SINAV'l'AKV|Ml:
ilaİ Yryım Taİihi

t

Başvüu B§langıç Tarihi
son B§vuru Tarihi

l1.11.2020
25.I1.2020

Sonucu Açlklama Tarihi

Ön Değtr|endirm€

Giriş Sınavı Tarihi

1.11.2020

03.12.2020

07.122020
ü -|2.2020
$,\ı,w,balikosiıedu.tr

Nihai Değerlendirme Sonucu Açlklarna
sonuçlann ilan edilççeği intemet site§i

Adaylar son başvuru tırihi mesai tritimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekan|ığına şahsen veya posta yoluyla
başvuru yapabileceklerdir.
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Başvuru Formu
AI-ES Sonuç Belgesi (Sonuç Kont ol Kodlu)

3_

4-

Yabancl Dil sonuç Belgesi
özgeçmiş

6_

Mçzuniyet Belgesi y8da DipIoma ömeği
Lisans Transhipti

oisaıs, Yııksek

Lisans, Doktora)

Askerlik Durum Belgcsi(E*ek Adaylu için)

clızda

8_

Nüfus

9-

Fotoğİaf(l adet)

Fotokopi§i

l0- Çallşmışlığırıa Dair Belge

ll_ Bilimsel

+

sGK yazısı yada resmi onaylı hizm€t c€tveli

YaylnIaİ (vaİsa)

MUAFiYET:

l- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzİrranlık ya da sanatta yeterlik eğitimini
tamamlamış olanla.rda, meslek yüksekokullaıntn Yükseköğİetim Kurulu taİafindan belirlenen uzrıanlık alanlaİına atanacak
olanlaİda, yükseköğretim kurumlannda öğ.atim elemant kadıolarında çalışmış veya çalışmalİa olanıarda merkezi smav şartl
aranmaz.

ACIKLAMALAR:
l_ AdaylaI son başvuru taİihi mesai bitimine kadaİ bu ilanın ilgili biıimlerine şahsen veya posta yoluyla

başvuru

yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile intemet üzerinden yapılacak bşvurular
işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktf.
2- Aday|ü ilan edilen kadrolardan sadece bir kadıoya başvurabilecektir. Birden fazla kad.oya başvuran adayların başvurulaıı
değerIendirmeye

}

al

lnmayacaktır.

Üniversitemiz sınav takvimindç zorunlu halleıde değişiklik yapınak hakkınt saklr futaı. Universite web sayfasında yapılan
tiıİn duyurulaı tebligat mahiyetindedi.. Kişilere aynca yazllı tebligat yapılmaz.

BiRiMi

BöLüM/ANABiLiM DALI

UNvAN

ADİ,T

NEcATiBf,Y
EĞiTiM
FAKÜLTEsi

Giizel sanatlaİ Eğitimi BöI.
Müzik Eğitimi ABD

Arş.Gör

I

A.ş.Gör

]

Endüstri Mühendisliği Bölumü
Yöneylem Araştırmasl ABD

KAD. ALEs
DER.

4

Mekanik ABD

FEN EDEBiYAT

Matematik Bölümü

FAKÜLTf,si

Analiz ve Fonksiyonlaı Tcorisi ABD

vETERiNER
FAKÜLTEsi

Temcl Bilimler Bölümü
Veterinerlik Anatomisi ABD

A§.Gör.

Miızik Eğitimi lisans mezunu olup, Miizik
Eğitimi alanında t€zli ü,tıksek lis8ns yapmlş
ve dolİora yapıyor olmak.

sAY
4

MÜHENDisLiK
FAKi]LTEsi
inşaat Mühendisliği Bölümiı

,70

AÇİKLAMALAR

l

7o

sAY
4

,l0

End0stri Mithendisliği lisans mezunu olup,
Endüstri Mühendisliği alanlnda tezli yüksek
lisans yapıyor olmak_

İnşaat Mtüendisliği lisans mezunu olup,
İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

A§.Gör.

sAY
l

4

,70

Fakültelerin Matematik Bölümü veya Eğitim

Fakü|telerinin Matematik

Öğretmenliği

bölumü mezunu olup Matematik anabilim
dalında tezli yükek lisans yaplyor olmak.

A§.Gör.

sAY
I

4

7o

Veteriner Fakttltesi mezunu olup, ilgili
anabilim dallnda tezli yüksck lisans veya
doktora yapıyor olmak.

