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ÖZEL ŞARTLAR
Biyofizik alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak

GENEL ŞARTLAR
1657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak

3Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4Yabancı dille eğitimöğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartla

3Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

1.Dilekçe (fotoğraflı ve imzalı iki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız taktirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken
gelecektir.)
2.Özgeçmiş,
3.Nüfus cüzdan sureti
4.Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi. Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olm
değişen programlardan mezun olan adayların lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları ve bu durumlarını ayrı bir dilekçe ile belirtm
gerekmektedir
5.Lisans diploması (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge)
6.Lisans Not Transkripti.(4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacak
7. Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi.
8.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenilmektedir.)
9.Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları
10.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS, YDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan
bir puan aldığına ilişkin belge.
11. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir.
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AÇIKLAMALAR
1.İlk başvuru tarihi itibari ile Adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
2.Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır.
3.Adayların ilgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olması gereklidir.
4.Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
6.Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
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