
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 

tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 

ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

4 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim 

kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya 

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 

5 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 

eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. 

SINAV TAKVİMİ: 

İlan Yayım Tarihi : 12.08.2021 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.08.2021 

Son Başvuru Tarihi : 26.08.2021 

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.09.2021 

Giriş Sınavı Tarihi : 13.09.2021 

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 16.09.2021 

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1 - Başvuru Formu 

2 - ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 

3 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi 

4 - Özgeçmiş 

 



5 - Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

6 - Lisans Transkripti 

7 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için) 

8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

9 - Fotoğraf (1 adet) 

10 - Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı ya da resmi onaylı hizmet cetveli 

11 - Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi 

(Araştırma Görevlisi başvuruları için) 

12 - Bilimsel Yayınlar (Varsa) 

MUAFİYET: 

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 

kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

3 - Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 

alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans 

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl 

tecrübeye sahip olmak şartı aranır. 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıkları / 

yüksekokul müdürlüklerine, Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar ise 

Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde 

yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular 

işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

3 - Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama 

yapılacaktır. 

4 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 

Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı 

tebligat yapılmaz. 

 



BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET 
KAD. 
DER. 

ALES PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

NECATİBEY EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik ve Psikolojik 

Dan. ABD 
Arş.Gör. 1 4 EA 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık lisans mezunu olup 

alanında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Kamu Hukuku Bölümü 
Anayasa Hukuku ABD 

Arş.Gör. 1 4 EA 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olup Anayasa Hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Kamu Hukuku Bölümü 
Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku 
ABD 

Arş.Gör. 
(Öncelikli Alan) 

1 6 EA 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olup Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku alanında tezli yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

Özel Hukuk Böl.  
Ticaret Hukuku ABD 

Arş.Gör. 
(Öncelikli Alan) 

1 6 EA 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu 
olup Ticaret Hukuku alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Ebelik Bölümü  
Ebelik ABD 

Öğr.Gör. (Ders 
Verecek) 

1 3 SAY 

Ebelik lisans mezunu olup Ebelik 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış ve doktora yapıyor 

olmak. 

BALIKESİR MYO 
Muhasebe ve Vergi Böl. 
Muhasebe ve Vergi Uyg. 

Pr. 

Öğr.Gör. (Ders 
Verecek) 

1 4 EA 

İşletme lisans mezunu olup 
Muhasebe ve Finansman 

alanında tezli yüksek lisans 
yapmış ve Yükseköğretim 
Kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 

İVRİNDİ SAĞLIK HİZM. 
MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 
Tek.Bölümü  
Tıbbi Dok. ve  
Sekreterlik Pr. 

Öğr.Gör. (Ders 
Verecek) 

1 4 SAY 

Hemşirelik lisans mezunu olup 
Hemşirelikte Yönetim alanında 
tezli yüksek lisans yapmış ve 
Hemşirelik alanında doktora 

yapmış olmak. 

BİGADİÇ MYO 
Muhasebe ve Vergi Böl. 
Muhasebe ve Vergi Uyg. 

Pr. 

Öğr.Gör. (Ders 
Verecek) 

1 5 EA 

İktisat lisans mezunu olup 
Liderlik ve Küresel Girişimcilik 

alanında tezli yüksek lisans 
yapmış ve Yükseköğretim 
Kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 

REKTÖRLÜK  
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi Bölümü) 
 

Öğr.Gör. (Ders 
Verecek) 

1 4 SÖZ 

Tarih lisans mezunu olup Tarih 
alanında tezli yüksek lisans 
yapmış ve doktora yapıyor 

olmak. Yükseköğretim 
Kurumlarında ders verme 
tecrübesine sahip olmak. 

REKTÖRLÜK  

(Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi) 

 
Öğr.Gör. 

(Uygulamalı 
Birim) 

1 5 SAY 

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak. Eğitim 
Programları ve Öğretim alanında 

tezli yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak. 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek 
üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. 
maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin 
(b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara 23 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 
POZİSYON 

KODU POZİSYON ADET NİTELİKLER 
BÜTÇE 
BİRİMİ 

001 Eczacı 2 * Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak. 
* KPSS şartı aranmamaktadır. Özel Bütçe 

002 Hemşire 3 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden 
mezun olmak. 

* Kamu Hastaneleri veya Özel Hastanelerde Acil Servis Ünitesinde en 
az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

003 Hemşire 1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden 
mezun olmak. 

* Sağlık Bakanlığı onaylı Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikasına 
sahip olmak. 

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

004 Hemşire 12 

* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden 
mezun olmak. 

* Kamu Hastaneleri veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak 
çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

005 Hemşire 2 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. 

* Kamu veya özel hastanelerde Ameliyathane Hemşiresi olarak en az 1 
yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

006 Hemşire 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık 
Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. 

* Sağlık Bakanlığı onaylı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği 
Sertifikasına sahip olmak veya kamu hastaneleri ya da özel 
hastanelerde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl 
çalışmış olduğunu belgelendirmek. 

* Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı 
Sertifikasına Sahip olmak. 

* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

007 Ebe 2 

* Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun olmak. 
* Sağlık Bakanlığı onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı 

Sertifikasına sahip olmak. 
* Kamu Hastaneleri veya özel hastanelerde ebe olarak olarak en az 1 

yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. 
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

Özel Bütçe 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
Genel Şartlar: 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
2-2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı 

aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla 
olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına 
göre belirlenecektir. 

 



3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

4-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. 

6-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 
adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 
içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada 
etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile 
yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 
1- Fotoğraflı başvuru formu.  
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi. 
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ 

sertifika. 
6- SGK prim günlerini gösterir belge. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, 
işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle 
en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 
olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek 
kazananlar sırası ile çağırılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 
feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İLETİŞİM: 
0 266 612 14 00 Dahili  : 101420-101432- 101454-101455-101418 
Mail Adresi  : idariper@balikesir.edu.tr 
 7272/1-1 

 

 


