Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve
başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya
sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da
ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını
belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi,
yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan
eserlerden oluşan 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3
adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek
ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta
ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına
uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini
müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
8 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk /ANKARA
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BİRİMİ
İnsan ve Toplum
B l mler Fakültes
İnsan ve Toplum
B l mler Fakültes
İnsan ve Toplum
B l mler Fakültes

BÖLÜMÜ

Medya ve İlet ş m

Sanat Tar h
Müterc m
Tercümanlık
(İng l zce)

ANABİLİM DALI /
ALANI

UNVANI

Halkla İl şk ler ve

Dr. Öğr.

Tanıtım

Üyes

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

Müterc m Tercümanlık
(İng l zce)

DERECESİ

ADET

1

1

AÇIKLAMA
Doktorasını Sosyoloj alanında yapmış olmak, Türk
S neması, Telev zyon, Gazetec l k ve Sağlık İlet ş m
alanlarında çalışmaları bulunmak.

1

Doçent

1

1

1

Kült merkezler ve Nekropoller üzer ne çalışmalar
yapmış olmak.
Teknoloj destekl yabancı d l eğ t m alanında
çalışmaları olmak.
Memluk-Kıpçak Türkçes n n edeb eserler üzer nde

İnsan ve Toplum

Türk D l ve

B l mler Fakültes

Edeb yatı

Esk Türk D l

Dr. Öğr.

1

Üyes

1

anlam b l m konularında doktora yapmış olmak. Esk
Türkçen n söz varlığı hakkında karşılaştırmalı çalışmaları
bulunmak.

İnsan ve Toplum
B l mler Fakültes

Sosyoloj

Uygulamalı Sosyoloj

Profesör

İnsan ve Toplum

Doğu D ller ve

Müterc m Tercümanlık

Dr. Öğr.

B l mler Fakültes

Edeb yatları

(Arapça)

Üyes

Havacılık ve Uzay

Havacılık ve Uzay

Havacılık ve Uzay

B l mler Fakültes

Mühend sl ğ

Mühend sl ğ

İslam İl mler

Temel İslam

Fakültes

İl mler

İslam İl mler

Temel İslam

Fakültes

İl mler

İslam İl mler

Felsefe ve D n

D n B l mler (D n

Fakültes

B l mler

Sosyoloj s )

1

1

Uluslararası Göç, Çocuk sosyoloj s , Sosyal H zmet ve
Sosyal Pol t kalar alanlarında çalışmaları olmak.
Arapça Öğret m alanında doktora yapmış olmak.

1

1

Arap D l Eğ t m alanında b l msel çalışmaları
bulunmak.
Doçentl ğ n havacılık ve Uzay Mühend sl ğ

Profesör

1

1

Bölümünden almış olmak ve Elast k şaft ve kola sah p
man pülatörler n d nam ğ konularında çalışmalar yapmış
olmak.

İslam Hukuku
Arap D l ve Belagat

Doçent

1

Dr. Öğr.
Üyes
Profesör

1

1

1

1

1
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İslam Ceza Hukukunda şahs l k, yürürlük ve ötanaz
konularında çalışmaları olmak.
Arap D l nde anlam, sözd z m ve anlamsal yorum
konularında çalışmaları olmak.
Kadın, A le ve Çalışma Hayatı konularında çalışmaları
olmak.

İslam İl mler

İslam Tar h ve

İslam Sanatları ve D n

Dr. Öğr.

Fakültes

Sanatları

Mus k

Üyes

Şerefl koçh sar
Uygulamalı B l mler
Fakültes

İslam Tar h alanında doktora yapmış olmak ve Alman
1

1

Oryantal zm nde Osmanlı Dönem Türk Mus k s konulu
araştırması olmak.
Gel şme İkt sadı alanında Doçentl k unvanını almış

Bankacılık ve
F nans

Bankacılık ve F nans

Doçent

Ceza ve Ceza

Dr. Öğr.

Muhakemes Hukuku

Üyes

Hukuk Tar h

Doçent

1

1

olmak. S yasal kt sat ve uluslararası kred
derecelend rme kuruluşları konularında çalışmaları
olmak.

Hukuk Fakültes

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültes

Kamu Hukuku

2

1

1

1

Suç teor s ve suç t pler le lg l çalışmaları olmak.
Osmanlı Yargılama Hukuku, Osmanlı Ceza Hukuku ve
Osmanlı A le Hukuku alanında b l msel çalışmaları ve
yayınları olmak.

Hukuk Fakültes

Özel Hukuk

Meden Hukuk

S yasal B lg ler

S yaset B l m ve

S yaset ve Sosyal

Fakültes

Kamu Yönet m

B l mler

Güzel Sanatlar

Görsel İlet ş m

Görsel İlet ş m Tasarımı

Dr. Öğr.

Fakültes

Tasarımı A.S.D.

A.S.D.

Üyes

Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknoloj s

Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknoloj s

Doçent

1

1

Profesör

1

1

1

1

Tanıtım Prg.

Üyes

tasarımda an masyon uygulamaları alanlarında deney m

1

ve aromat k b tk ler konusunda eğ t m ve b l msel
araştırmaları bulunmak.
Anal t k K mya üzer ne doktora yapmış olmak.

2

Üyes

T caret

alanında çalışmaları olmak.

Gıda Mühend sl ğ nde doktorasını yapmış olmak. Tıbb
2

Dr. Öğr.

Dr. Öğr.

Osmanlı - Türk Modernleşmes ve Kavramlar Tar h

olmak ve endüstr yel ürün tasarlamış olmak.

Üyes

Halkla İl şk ler ve

enerj hukuku alanında tecrübes olmak.

3d modelleme ve an masyon, görüntü şleme tekn kler ,

Dr. Öğr.

Pazarlama ve Dış

Sözleşmeler Hukuku alanında b l msel çalışmaları ve

1

İnstrumental anal z c hazlarını kullanma ve kemometr
alanında çalışmaları bulunmak.
İşletme bölümünde doktora dereces ne sah p olmak.

2

1

Pazarlama, tüket c davranışları ve g r ş mc l k
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
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Meslek Yüksekokulu

Veter nerl k

Meslek Yüksekokulu

Veter nerl k

Meslek Yüksekokulu

Veter nerl k

Laborant ve Veter ner
Sağlık Prg.
Laborant ve Veter ner

Dr. Öğr.

Sağlık Prg.

Üyes

Laborant ve Veter ner

Dr. Öğr.

Sağlık Prg.

Üyes

Sağlık B l mler

Beslenme ve

Toplum Beslenme

Fakültes

D yetet k

S stemler

Sağlık B l mler

F zyoterap ve

Nöroloj k F zyoterap

Fakültes

Rehab l tasyon

ve Rehab l tasyon

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes
Tıp Fakültes
Tıp Fakültes

Cerrah Tıp
B l mler

Profesör

Çocuk Cerrah s

Cerrah Tıp

Kalp ve Damar

B l mler

Cerrah s

Cerrah Tıp

Ortoped ve

B l mler

Travmatoloj

Cerrah Tıp

Ortoped ve

B l mler

Travmatoloj

Cerrah Tıp

Ortoped ve

B l mler

Travmatoloj

1

1

2

1

1

1

Bakter yel balık hastalıkları konusunda çalışma yapmış
olmak.
Veter ner B yok mya alanında çalışma yapmış olmak.
Deney Hayvanları konusunda tecrübe sah b olmak.
Z raat Fakültes Zootekn bölümü mezunu olmak. Gıda
mühend sl ğ alanında Doktora yapmış olmak. Süt ve süt
ürünler alanında çalışmaları olmak.
Beslenme ve D yetet k b l m alanında Doçent unvanı

Doçent

1

1

almış olmak. Mutfak kültürü, beslenme eğ t m , gıda ve
beslenme okuryazarlığı konularında çalışmaları olmak.
F zyoterap ve Rehab l tasyon b l m alanında Doçent

Doçent

1

1

unvanı almış olmak. Ayak sağlığı, engell sporları ve
ampute rehab l tasyonu alanında çalışmaları olmak.

Dr. Öğr.
Üyes

2

1

1

1

Çocuk cerrah uzmanı olmak, Redo Üreteroneos stostom
le lg l çalışması olmak.
Endovasküler aort k onarımlar (EVAR) ve Transkateter

Doçent

aort k kapak replasmanı (TAVİ) konusunda çalışmaları
olmak. Kalp nakl konusunda tecrübes olmak

Profesör

1

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Ayak deform teler n n düzelt lmes ve ayak kırıklarında
yürüme anal z le lg l çalışmaları olmak.
Otolog kondros t mplantasyonu ve ulusal artroplast
kayıt s stem konularında çalışmaları olmak.
Men sküs skafoldları ve sonoelastastograf konularında
çalışmaları olmak.
Robot k cerrah konusunda tecrübes ve çalışmaları

Tıp Fakültes

Cerrah Tıp
B l mler

Üroloj

Doçent

1

1

olmak. Isısal olmayan ablat f yöntem n ( rrevers ble
electroporat on) böbrek k tleler üzer ne etk s le lg l
çalışması olmak.
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Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes
Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Cerrah Tıp
B l mler

Üroloj

F z ksel Tıp ve

Dr. Öğr.

B l mler

Rehab l tasyon

Üyes

B l mler
Dah l Tıp
B l mler
Dah l Tıp
B l mler

Tıbb Farmakoloj

Kard yoloj

Kard yoloj

Karpal Tünel sendromu öngörmede kullanılab lecek

1

hasarında Alprostad l n er tros t deform te ed leb l rl ğ
Transkateter aort kapak replasmanı konusunda çalışması

1

Göz Hastalıkları

olmak ve karot s artere g r ş mler konusunda deney m
Perkütan sol atr yal append ks kapama ve cryobalon le

1

Üyes

Göz Hastalıkları

1

olmak.

Dr. Öğr.

Üyes

B l mler

1

Üyes

Dr. Öğr.

Cerrah Tıp

1

antropometr k yöntemler konusunda çalışması olmak.

Dr. Öğr.

Rean masyon

B l mler

Nöroloj k rehab l tasyon konusunda deney m olmak.
2

konularında çalışmaları olmak.

Anestez yoloj ve

Cerrah Tıp

çalışmasının olması. Anogen tal mesafe le lg l
androloj k ve onkoloj k çalışmaları olmak.

Doçent

B l mler
B l mler

1

Akılcı ant b ot k kullanımı ve skem reperfüzyonu

Cerrah Tıp
Cerrah Tıp

2

Üyes

Dah l Tıp

Dah l Tıp

T yol-D sülf d Hemostaz le lg l androloj alanında

Dr. Öğr.

1

atr yal f br lason ablasyonu konularında çalışmaları
olmak.

2

1

Doçent

1

1

Doçent

1

1

Postoperat f anestez anks yetes konusunda çalışmaları
olmak.
M crogl a hücre kültürü ve V treoret nal cerrah
konularında çalışmaları olmak.
Femtosan ye lazer aracılı katarakt cerrah s ve Rosebengal ve yontoforez crossl nk ng konularında
çalışmaları olmak.

Göz Hastalıkları

Cerrah Tıp

Kadın Hastalıkları ve

B l mler

Doğum

Lazer dakr yos stor nostom , konjonkt val pterj yum ve

Dr. Öğr.

2

Üyes

1

çeş tl patoloj lerde koro dal kalınlığın değ ş m
konularında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1
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J nekoloj k onkoloj yandal uzmanı olmak. Endometr al
kanser konusunda kl n k ve genet k çalışmaları olmak.

Tıp Fakültes

Tıp Fakültes

Dah l Tıp
B l mler
Dah l Tıp
B l mler

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Çocuk

Profesör

1

1

Doçent

1

1

Enfeks yon Hst.)
Radyoloj

Çocuk enfeks yon alanında doçent ünvanı almış olmak.
Kırım kongo kanamalı ateş le lg l çalışmaları olmak.
Çocuk radyoloj s uzmanı olmak. Kızlarda püberte
Prekoks konusunda çalışması olmak.
İç hastalıkları sonrası kard yoloj uzmanlığını yapmış

Tıp Fakültes

Dah l Tıp
B l mler

Kard yoloj

Profesör

1

1

olmak ve ekokard yograf alanında çalışmak.
Pulmoner venler n transtoras k ekokard yograf le
görüntülenmes konusunda çalışması olmak.
Doktorasını Elektr k ve Haberleşme Mühend sl ğ nde

Mühend sl k ve Doğa

Elektr k Elektron k

Kontrol ve Kumanda

Dr. Öğr.

B l mler Fakültes

Mühend sl ğ

S stemler

Üyes

2

1

yapmış olmak.
Sıkıştırılmış algılama algor tmaları ve tek p ksel
görüntüleme konularında çalışmaları olmak.

Mühend sl k ve Doğa

Enerj S stemler

Enerj S stemler

Dr. Öğr.

B l mler Fakültes

Mühend sl ğ

Mühend sl ğ

Üyes

Mühend sl k ve Doğa

İnşaat

B l mler Fakültes

Mühend sl ğ

Türk Mus k s Devlet
Konservatuvarı
Türk Mus k s Devlet
Konservatuvarı

Türk Müz ğ

Türk Müz ğ

Yapı

Klas k Türk Mus k s
Anasanat Dalı
Klas k Türk Mus k s
Anasanat Dalı

Doktorasını Mak ne Mühend sl ğ nden almış olmak.
2

1

Yen leneb l r Enerj S stemler alanında çalışmaları
olmak.
Doktorasını İnşaat Mühend sl ğ nden almış olmak.

Dr. Öğr.

2

Üyes

1

S l nd rle sıkıştırılmış beton karışım tasarımları ve
özell kler üzer ne çalışmaları olmak.
Türk Sanat Müz ğ Yorumculuk alanında Doçent unvanı

Doçent

1

1

almış olmak.
Ud eğ t m alanında çalışmalar yapmış olmak.
Müz k Eğ t m alanında doçent unvanı almış olmak.

Doçent

1

1

Türk Müz ğ v yolonsel eğ t m alanında çalışmalar
yapmış olmak.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İSTENİLEN BELGELER;
- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formunu kullanınız.
- Özgeçmiş.
- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
- ALES Belgesi.(5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
- Yabancı Dil Belgesi.
- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı.(Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı
denklik belgesi)
- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)
- Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)
- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.
ÖNEMLİ NOTLAR;
- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
- Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav
muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
- Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya
YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.
- Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.
- Başvuru yapacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki
başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
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- Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
- İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

BÖLÜMÜ

Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler

ANABİLİM DALI/
ALANI/
PROGRAMI

Optisyenlik Prg.

UNVANI

Öğretim
Görevlisi

Şereflikoçhisar Berat
Cömertoğlu Meslek
Yüksekokulu

Yönetim ve
Organizasyon

Yerel Yönetimler
Prg.

Öğretim
Görevlisi

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Nörolojik
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon

Öğretim
Görevlisi

DERECESİ

İSTENİLEN
ASGARİ ALES
PUANI VE TÜRÜ

İSTENİLEN
ASGARİ
YABANCI DİL
PUANI

1

Lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydı ile
optisyenlik alanında
Yükseköğretim kurumlarında
Öğretim elemanı olarak görev
yapmış olmak.

70

Muaf

1

Müzik Eğitimi Lisans mezunu
olmak.
Lisans eğitimi sonrası diksiyon,
hitabet ya da ses eğitimi
alanında en az 5 yıl deneyimli
olmak.

70

Muaf

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
lisans mezunu olmak. En az 3
yıl özel eğitimde görev yapmış
olmak.

70
(Sayısal)

50

ADEDİ

6

1

1

İLAN ÖZEL ŞARTLARI
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Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Laborant ve
Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Veteriner Sağlık
Prg.

Öğretim
Görevlisi

Gıda Mühendisliğinden mezun
7

1

olmak. Buğday Ruşeymi üzerine

70 (Sayısal)

Muaf

70 (Sayısal)

Muaf

70 (Sözel)

Muaf

70 (Eşit ağırlık)

Muaf

bilimsel çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi mezunu

Öğretim
Görevlisi

7

1

olmak. Lisansüstü düzeyde
atların sistematik hastalıkları
üzerine eğitim almış olmak.
Çalışma Psikolojisinde yüksek

Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve

Halkla İlişkiler ve

Öğretim

Dış Ticaret

Tanıtım Prg.

Görevlisi

lisans yapmış olmak.
7

1

Çalışma hayatı konularında en
az 5 yıl eğitim verme
tecrübesine sahip olmak.
Grafik tasarımı ana sanat
dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak. Etkileşimli e-

Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik Tasarımı

Öğretim

Prg.

Görevlisi

6

1

yayınların kullanılabilirliği
alanında bilimsel çalışma
yapmış olmak. Yükseköğretim
kurumlarında 3 yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan
türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.
Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları
gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi : 26/06/2020
Sınav Giriş Tarihi
: 03/07/2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 09/07/2020
3997/2/1-1
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