BAı-IKEsiR üNivERsiTEsi REKl öRLt"Ği"nden
(Jniversitemiz akadcmik birinllerine 2547 Sayılı Kanunun i|gili maddeleri ile 09.11.20l8 tarih vc ]0590 sayıIl Resmi
Gazetc'de yayım|anan *Öğretim tycsi Dışındıki Öğreıim Elemanı Kıdrolırlnı Yıpllıcık Atımılırdı f;},gul.ıtacık }larkezi sınıı' ile
Giriş slnıvlırün. ilişkin ['sul ve Esıslır Hıklondı l'ijnalm.tik" hükümlcri u},artnca Öğrelim l]lemanü alınacakılr.

Gt]\ t]L ve ()ZEt. SAR],LAR:
l- 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlaİı taşımak

2- ALEs'ten en az 70, Yiıks€köğreıim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancl dil sınavlndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
slnavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir, Merkezi sınav mıİfiyetinden lanırlanmayı tal€p edenlerin ön değerlendirıne ve nihai değerlcndirme
aşamalannda ALES puaıı 70 olarak kabulcdilir.

].

Öğretim gör€vlisi kadrosuna başvuracak adaylaIda en az lezli yüks€k lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüisek lisans derecesini birlihc
rercn prograrnlardan mezun olmak şanı aranıı.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalannda lisa.rıs mezuniyeti notunun hesaplarmasında kullanılacak 4'liik ve s'lik not sistemlcrinin
l00'lük noı sisıemine eşdeğerliğinin beli.lenmesinde Yükseköğreıirn Kurulu'nun eşdeğoİlilik ıablosu kullanılacaktıİ.
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sl\A\ T,\Kviıti

ilan Yayım Tafihi
Ba§vuru Başlangıç Tarihi
son Başvuru Tarihi
Ön Degerlendirme Sonucu Açıklama Taıihi
Giriş sınavt Tarihi
Nihai Değerlendirme Sonucu Açık]ama
Sonuçlaıın ilan edileceği lntemet sitesi

25.03.2020
25.03.2020
06.04,2020
l7.04.2020

2l.u.2020
21.M.2020
w*w.balikesir.edu.tI

BASVURUDA isTENf,N BELGILIR:

l2345&
. 7&
9ltr
ll.

Başvuru Formu
ALES sonuç Belgesi(sonuç Kontrol Kodlu)
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
Özgeçrniş
Mezuniyet Belgesi yada Diploma ömeği (Lisans, Yül§ek Lisans, Doktora)
Lisans Trarıskripti
Askerlik Duİum Belgesi(Erkek Adaylar için)
Nüfr$ Cindanı Fotokopisi

Foıoğraf(| adet)
Çal|şmşltğına Dair Belge
Bilim§el Ya),ınlar (vafsa)

+

SGK yazısı yada re§miona},lı hizmet cetveli

MUAFiYET:
ı_ Doktora veya tıpta. diş hekimliğinde, eczacılılda ve veteİiner hekimlike uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğilimini tamamlamış olanlaİda.
meslek yüksekokullaımün Yiikseköğretim Kurulu taİafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim

kurumlarında öğretim elemanı kadrolaİlnda çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi smav şant aranmaz,
2- Meslek yüksekokulla,tnın. bu YönetmeIiğin 6ncı maddesinin dördiincü fıkEsü kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolan haricindeki
öğretim elemant kadrolarına yapllacak başwİularda yabancl dil şaİtı aranmaz.
MesleL yüksekokullannın Yükseköğetim Kurulu ıarafından belirlenen uzmanlft alanlanndaki öğretim 8örtvlisi kadrolanna başıııraca} adaylarda en
az tezli )füsek lisans derEcesine sahip olmaİ ya da li§ans mezunü olup belgelendirmek kaydıyla alantnda en az 2 }..ll tecrübeye sahip olmak şan|
iılanll.

3-

ACİKLAMALAR:

l-

23-

Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın i|gili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru
yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılaİnayan yada eksik belge ile yapılan baş!,rırulaİ i!e intemet üzerinden yaplIacak
başvuıular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacakhı.
Adaylar ilan edilen kadrolaıdan sadece bir kadroya başvurabileceldir_ Birden fazla kadroya başvuran adayların
başVurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.
Üniversitemiz stnav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı futaİ. Üniversite web sayfasında
yapllan tüm duyuruIar teb|igat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

BiRi\ti

BöL[rM/AN.{Biı,İNl DALı

Bt]RHANiYE

Müasebe ve vergi Bö|ümü
Muhasebe ve vergi Uyg, Pr

Nl},o

B-ALIKESiR MY()

Çocuk Baklmı ve Gençlik
Hizİn.Böl.
Çocuk Gelişimi Pr.
Mülki),ct Koruma !e Gü\,.Böl.
özel Güvenlik ve koruma pr.

Kl]Pst,l,MYo

tiNVAN

-{I)t,l,

t\.rI)

l

J

Verecek)
ögr.Gor.
(Ders
Verecek)

l

PLiAN-

DER. Ti]Rij

ögr-Gtır.
(Ders

ALEs

4

EA
10

EA
70

Verecek)

M( jA},

l

(Ders

Veİecek)

Sosyoloji lisaıs mezunu olup, Sosyoloji
alanında tezli }ükset lisans lapm,ş vj
Yükseköğretim kurumlarında ders verme

Kamu yönetimi lisaırs mezunu olup. yerel
yönetimler alanında tezli yüksek lisans

yapm§ ve Yükseköğretim kurumlarında ders
verme tecrÜbesine sahip olmak.

ögr.cor.
Mülkiyet Koruma ve Gü!-Bölözel Güvenlik ve koruma pı.

yiüsek lisans yapmış olmak.

tecrübesine sahip olmak.

ugf.uor.
(Ders

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
lisaırs mezunu olup, iktisat aIaİında tezli

l

1

M( jAI.

Spor Bilimleri Fatültesi veya Bcden Dğitimi
ve Spor Yiiksekokulu spor yöneticiliği lisans
mezunu olup, spor yönetimi alanında tczli
yüksek lisans yapmış olmak. Roks l. Kademe
yaıdımcı antıenö. beIgesine salıip olmali.

