Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca
öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini
http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48.
maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması
şarttır.
A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin
tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir),
yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz 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.
-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
B‐ DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI
- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli
örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın
listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma
ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz 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.
C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği,
lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan
aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan
istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere 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.
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Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına
uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece
bir kadroya başvurabilirler.
BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

Dahili Tıp Bil. Böl. Çocuk ve Ergen
Ruh Sağ. ve Hast. ABD
Dahili Tıp Bil. Böl. Tıbbi Farmakoloji
ABD
TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bil. Böl. Kadın

Temel Bil. Böl. Veterinerlik
Anatomisi ABD

Doçent

1

1

1

1

Doçent

1

1

Profesör

1

1

Doçent

ABD

çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup deney hayvanlarında hafıza
üzerine çalısmalar yapmış olmak.
inceleyen çalışmaları olmak. Klinik ivf eğitimi almış
Myokard enfarktüsünü öngörme ve acil serviste hipnoz
kullanımı hakkında çalışmaları olmak.
Kanatlılarda sinir sistemi üzerine çalışmaları olmak.

1

1

olup Türkiye ekonomik coğrafyası üzerine çalışmaları
olmak.
Morfolojik filogeni, bitki birlikleri ve zeytin ağaçları

Dr. Öğr.

Biyoloji Böl. Botanik ABD

BİLİMLER FAKÜLTESİ

1

Doçentliğini Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında almış

FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ

1

AÇIKLAMA
Otizm ve kromozomal mikroarray analizi üzerine

olmak.

Coğrafya Böl. Türkiye Coğrafyası
FEN EDEBİYAT

Doçent

Doçent

Cerrahi Tıp Bil. Böl. Acil Tıp ABD

FAKÜLTESİ

KAD. DER.

Tip 2 diyabetin kadın genital sistemi üzerine etkisini

Hastalıkları ve Doğum ABD

VETERİNER

ADET

1

Üyesi

Üyesi

İşletme Böl. Sayısal Yöntemler ABD

Dr. Öğr.
Üyesi
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üzerindeki zararlı funguslar ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.

Dr. Öğr.

İktisat Böl. İktisat Politikası ABD

1

1

1

1

1
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İktisat alanında doktora yapmış olup bölgesel iktisat ve

GÜZEL SANATLAR

Baskı Sanatları Böl. Baskı Sanatları

FAKÜLTESİ

ASD

BALIKESİR MYO

AYVALIK MYO

Sanatta Yeterliliğini Baskı Sanatlarında yapmış olup
Doçent

1

1

Doçentliğini Plastik Sanatlardan almış olmak.
Baskıresim, karikatür üzerine çalışmaları olmak.

Motorlu Araçlar ve Ulaş.Tekn. Böl.

Dr. Öğr.

Otomotiv Tekn. Pr.

Üyesi

Otel, Lok. ve İkram Hizm. Böl.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.

Makine Mühendisliği enerji bilim dalında doktora
1

1

yapmış olup içten yanmalı motorlarda akıllı soğutma
sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Konaklama işletmelerindeki rekreasyon faaliyetleri ve

Doçent

1

1

tur operatörlerinin bölgesel turizm pazarlarına etkisi
alanında çalışmaları olmak.
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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- 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.
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SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi
: 17.12.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi
: 17.12.2021
Son Başvuru Tarihi
: 31.12.2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 07.01.2022
Giriş Sınavı Tarihi
: 12.01.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama
: 17.01.2022
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
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.
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AÇIKLAMALAR:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili yüksekokul müdürlüklerine 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- 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/

UNVAN

ANABİLİM DALI

ADET

KAD.

ALES PUAN

DER.

TÜRÜ

AÇIKLAMALAR
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya

BURHANİYE
UYGULAMALI
BİLİMLER YO

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans
Gastronomi ve Mutfak San.Böl.

Öğr. Gör.

Gastronomi ve Mutfak San. ABD

(Ders Verecek)

1

3

SÖZ

mezunu olup alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak. Aşçılık dalında MEB
ustalık ve MEB usta öğreticilik belgeleri
ile dünya mutfağı belgesine sahip olmak.
Konaklama İşletmeciliği lisans mezunu

BALIKESİR

Otel, Lok. ve İkram Hizm. Böl.

Öğr. Gör.

Turizm ve Otel İşl. Pr.

(Ders Verecek)

olup Turizm İşletmeciliği alanında tezli
1

4

SÖZ

yüksek lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında ders verme
tecrübesine sahip olmak.

MYO
Çocuk Bakımı ve Gençlik

Öğr. Gör.

Hizm.Böl. Çocuk Gelişimi Pr.

(Ders Verecek)

Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olup
1

4

SÖZ

Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek
lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak.
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