ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanları
alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi

:

03 MAYIS 2019

Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi
Giriş Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI /
PROGRAMI

:
:
:
:

17 MAYIS 2019
22 MAYIS 2019
27 MAYIS 2019
28 MAYIS 2019
KADRO UNVANI

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları

(03/05/2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır)

ADET

İLAN NO

İslam Sanatları
ve Dini Musiki

Öğretim
Görevlisi
(Ders
verecek)

1

2019302

1

2019303

Tokat Sağlık
Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve
Gençlik
Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Öğretim
Görevlisi
(Ders
verecek)

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler
Bölümü

Ağız, Diş ve
Çene
Radyolojisi

Öğretim
Görevlisi
(Uygulamalı
Birim)

1

2019301

İLAN ÖZEL ŞARTI

Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi
Temel Bilimler lisans mezunu olmak ve
Türk Din Musikisi alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi, Okulöncesi Eğitimi,
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmenliği veya Anaokulu
Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve
bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans
yapmış olmak
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında
uzman olmak

ÖNEMLİ NOTLAR :

(1) Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile) .
(2) Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan
başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.
(3) Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile
yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.
(4) Belgelerde onaylayanın adı soyadı , unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel
olması gerekir.
Başvurular ilgili birimlere yapılacak olup iletişim bilgileri web sayfalarında bulunmaktadır.
GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Gereğince) :
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 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) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve
5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük
not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Gereğince) :
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış
olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES)
şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları
haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER (FAKÜLTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN):
-

Dilekçe ve Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
-Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı
sureti)
-Lisans Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
-Lisans Transkript (Aslı veya noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)
-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
-Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (isteniyorsa)
-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)
-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar veya ayrılmış olanlar için)
-Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Fotoğraf (1 adet)

İSTENİLEN BELGELER (MYO ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN):
-

Dilekçe ve Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)
-Lisans Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
-Lisans Transkript (Aslı veya noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)
-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)
-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)
-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar veya ayrılmış olanlar için)
-Özgeçmiş
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Fotoğraf (1 adet)

