DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi 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" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvuru başlangıç tarihi: 24.12.2019
Son başvuru tarihi: 08.01.2020
Ön değerlendirme açıklama tarihi: 16.01.2020
Giriş sınavı tarihi : 21.01.2020
Sonuç açıklama tarihi: 24.01.2020
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi: www.deu.edu.tr
Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihleri arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.
İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- 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.
ÖZEL ŞARTLAR
-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
-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.
-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 iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
MUAFİYET
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.
-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı
aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Dilekçe
Özgeçmiş
Öğrenim belgesi
Transkript
YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge
ALES belgesi
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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(*) Belirtilen Meslek Yüksekokuluna ait kadro ilanına başvurularda ALES (SÖZ) puan türü kullanılacaktır.
(**) Belirtilen Meslek Yüksekokuluna ait kadro ilanına başvurularda ALES (SAY) puan türü kullanılacaktır.
Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna başvurularında;
14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek
lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının
öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde
alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
BİRİM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

NİTELİKLER

UNVAN

DERECE

ADET

Halk Sağlığı Hemşireliği

Araştırma Görevlisi

6

1

Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Araştırma Görevlisi

6

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Felsefe Tarihi

Araştırma Görevlisi

6

1

Felsefe Bölümü lisans mezunu olmak, Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.

Din Eğitimi

Araştırma Görevlisi

6

1

Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) alanında tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora
yapıyor olmak.

Din Psikolojisi

Araştırma Görevlisi

6

1

İlahiyat Fakültesi lisans veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Din Psikolojisi anabilim dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İslam Mezhepleri Tarihi

Araştırma Görevlisi

6

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

6

1

Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu ve Hareket ve Antrenman Bilimi alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Dans branşlarının bir tanesinden
en az birinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi
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TIP FAKÜLTESİ
Deri ve Zührevi Hastalıklar

Öğr.Gör.
(uygulamalı birim)

6

1

Fototerapi, Lazeroterapi, Dermatoskopi konularında deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Öğr.Gör.
(uygulamalı birim)

6

1

Prematur overian yetmezlik konusunda deneyim sahibi olmak.

Radyoloji

Öğr.Gör.
(uygulamalı birim)

6

1

Endometriyum kanserinde difüzyon MRG konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Öğr.Gör.
(uygulamalı birim)

3

1

Çocuk Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak. Renal replasman tedavisi (RRT) konusunda tecrübeli olmak.

Veterinerlik Genetiği

Araştırma Görevlisi

6

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak. Veterinerlik Zootekni veya Veterinerlik Genetiği anabilim
dalında doktora yapıyor olmak.

Veterinerlik Biyokimyası

Araştırma Görevlisi

6

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak. Veterinerlik Biyokimyası anabilim dalında doktora yapıyor
olmak.

Veterinerlik Fizyolojisi

Araştırma Görevlisi

6

1

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak. Veterinerlik Fizyoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Prog.

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

6

1

Mühendislik Fakültesi Lisans mezunu olmak.İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalında tezli yüksek lisans
yapmış olmak. En az C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak.

Lojistik Prog.

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

5

1

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Lojistik Yönetimi lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

5

1

Kimya Eğitimi alanında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. Yükseköğretim
kurumlarında doktora öğrenimi sonrası alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Kimya Teknolojisi Prog.

SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON UYGULAMALI BİRİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

6

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Konaklama İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği bölümü lisans
mezunu olmak.Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları
alanında doktora yapıyor olmak. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip
aşçılık sertifikası olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (*)

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

6

1

Biyoloji Eğitimi tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans mezuniyeti sonrası dokümantasyon
alanında yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (**)

Öğr.Gör.
(Ders verecek)

6

1

Biyoloji lisans mezunu olmak. Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

