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İlan No :

1019126

İlanın Çıkılacağı yer

ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU--->SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ--->SPOR YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı

70

Kadro Sayısı

1

Yds/Dengi

50

Kadro Derecesi

7

Duyuru Başlama Tarihi

13.09.2017

Son Başvuru Tarihi

27.09.2017

Sonuç Açıklama Tarihi

11.10.2017

Ön Değerlendirme Tarihi

03.10.2017

Sınav Giriş Tarihi

06.10.2017

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Basvuru Yeri

Ordu Ün vers tes Beden Eğ t m ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

http://www.odu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
Spor Yönet c l ğ bölümü l sans mezunu olmak. Spor Yönet c l ğ alanında tezl yüksek l sans yapıyor olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak

2-Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan vey
ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r

5-Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100’lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel rlen r.
6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun
sonrası k yıl tecrübel olarak kabul ed lmekted r.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r.

Atama yapılacak programın L sans/Önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ün vers tem ze, 2547 sayılı Kanun ve “Öğret m Üyes Dışındak Öğret m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le G r ş Sınavlarına İl şk n U
Hakkında Yönetmel k” hükümler ne göre Öğret m Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddes nde bel rt len şartları taşımak ve anılan yönetmel k hükümler
https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60717
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koşulları yer ne get rmeler gerekmekted r. (Yönetmel k hükümler ne http://www.yok.gov.tr adres nden ulaşılab l r.) Enst tü kadrolarına atanacak araştırma görevl ler 2547 Sayı
maddes uyarınca, Fakültelere atanacaklar se anılan kanunun 33. maddes uyarınca st hdam ed leceklerd r.
İSTENİLEN BELGELER:
-Başvuru formu (Ün vers tem z n http://www.odu.edu.tr adres nden tem n ed leb l r)
-Özgeçm ş
-ALES belges le Yabancı D l Sınav Sonuç belges
-Öğren m belgeler (onaylı)
-L sans Mezun yet Transkr pt (onaylı)
-Nüfus cüzdanı suret
-Askerl k belges
-İk adet ves kalık fotoğraf
-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek L sans veya Doktora yaptığına l şk n belge

NOT: Adaylar yukarıda stenen belgeler le lg l b r me şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden kurumumuz sorumlu değ ld r.) (Herha
kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “H zmet Belges n ” dosyalarına eklemeler zorunludur.) Öğren m belgeler n n ve L sans Mezun yet Transkr
Kurumlarca “Aslı G b d r” yaptırılarak onaylanması yeterl d r. Yurtdışından alınan d plomaların Yükseköğret m Kurulu Başkanlığınca denkl ğ n n onaylanmış olması gerekmek
b rden çok programa başvuramazlar. MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların lg l b r mlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden
sorumlu değ ld r.)
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret m Kur
bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta o
Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m-öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m elemanı ka
başvurularda yabancı d l şartı aranmaz.

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60717
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Akadem k Kadro İlanları

Yazdır
Anasayfa

Yönetmel kler
Arama Seçenekleri

Üyel k

Duyurular

Tümünde ara

İlet ş m
Seç n z

Ara

İlan No :

1019125

İlanın Çıkılacağı yer

ORDU ÜNİVERSİTESİ--->İLAHİYAT FAKÜLTESİ--->TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ--->KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Kadro Ünvan

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı

70

Kadro Sayısı

1

Yds/Dengi

50

Kadro Derecesi

7

Duyuru Başlama Tarihi

13.09.2017

Son Başvuru Tarihi

27.09.2017

Sonuç Açıklama Tarihi

11.10.2017

Ön Değerlendirme Tarihi

03.10.2017

Sınav Giriş Tarihi

06.10.2017

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Basvuru Yeri

Ordu Ün vers tes İlah yat Fakültes Dekanlığı

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

http://www.odu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
İlah yat Fakültes mezunu olmak. İslam Mezhepler Tar h alanında tezl yüksek l sans yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak

2-Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan vey
ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r

5-Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100’lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel rlen r.
6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun
sonrası k yıl tecrübel olarak kabul ed lmekted r.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r.

Atama yapılacak programın L sans/Önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ün vers tem ze, 2547 sayılı Kanun ve “Öğret m Üyes Dışındak Öğret m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le G r ş Sınavlarına İl şk n U
Hakkında Yönetmel k” hükümler ne göre Öğret m Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddes nde bel rt len şartları taşımak ve anılan yönetmel k hükümler
https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60716
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koşulları yer ne get rmeler gerekmekted r. (Yönetmel k hükümler ne http://www.yok.gov.tr adres nden ulaşılab l r.) Enst tü kadrolarına atanacak araştırma görevl ler 2547 Sayı
maddes uyarınca, Fakültelere atanacaklar se anılan kanunun 33. maddes uyarınca st hdam ed leceklerd r.
İSTENİLEN BELGELER:
-Başvuru formu (Ün vers tem z n http://www.odu.edu.tr adres nden tem n ed leb l r)
-Özgeçm ş
-ALES belges le Yabancı D l Sınav Sonuç belges
-Öğren m belgeler (onaylı)
-L sans Mezun yet Transkr pt (onaylı)
-Nüfus cüzdanı suret
-Askerl k belges
-İk adet ves kalık fotoğraf
-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek L sans veya Doktora yaptığına l şk n belge

NOT: Adaylar yukarıda stenen belgeler le lg l b r me şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden kurumumuz sorumlu değ ld r.) (Herha
kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “H zmet Belges n ” dosyalarına eklemeler zorunludur.) Öğren m belgeler n n ve L sans Mezun yet Transkr
Kurumlarca “Aslı G b d r” yaptırılarak onaylanması yeterl d r. Yurtdışından alınan d plomaların Yükseköğret m Kurulu Başkanlığınca denkl ğ n n onaylanmış olması gerekmek
b rden çok programa başvuramazlar. MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların lg l b r mlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden
sorumlu değ ld r.)
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret m Kur
bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta o
Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m-öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m elemanı ka
başvurularda yabancı d l şartı aranmaz.

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60716
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Akadem k Kadro İlanları

Yazdır
Anasayfa

Yönetmel kler
Arama Seçenekleri

Üyel k

Duyurular

Tümünde ara

İlet ş m
Seç n z

Ara

İlan No :

1019124

İlanın Çıkılacağı yer

ORDU ÜNİVERSİTESİ--->FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kadro Ünvan

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Ales Puanı

70

Kadro Sayısı

1

Yds/Dengi

50

Kadro Derecesi

6

Duyuru Başlama Tarihi

13.09.2017

Son Başvuru Tarihi

27.09.2017

Sonuç Açıklama Tarihi

11.10.2017

Ön Değerlendirme Tarihi

03.10.2017

Sınav Giriş Tarihi

06.10.2017

Başvuru Tipi

Şahsen,Posta

Basvuru Yeri

Ordu Ün vers tes Fen B l mler Enst tüsü Müdürlüğü

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

http://www.odu.edu.tr

ÖZEL ŞARTLAR
Fakülteler n Bahçe B tk ler bölümü mezunu olmak. Bahçe B tk ler alanında tezl yüksek l sans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddes ne göre atama yapılacaktır.)

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak

2-Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan vey
ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r

5-Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100’lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel rlen r.
6-L sans mezun yet sonrası tecrübe şartı stenen lanlarda, 14/3/2016 tar h nden önce tezs z yüksek l sans programlarına kayıtlı olup bu tar hte veya bu tar hten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun
sonrası k yıl tecrübel olarak kabul ed lmekted r.

ÜNVAN ŞARTLAR
Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r.

Atama yapılacak programın L sans/Önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ün vers tem ze, 2547 sayılı Kanun ve “Öğret m Üyes Dışındak Öğret m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le G r ş Sınavlarına İl şk n U
Hakkında Yönetmel k” hükümler ne göre Öğret m Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddes nde bel rt len şartları taşımak ve anılan yönetmel k hükümler
https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60715

1/2

14.09.2017

Akadem k Kadro İlanları

koşulları yer ne get rmeler gerekmekted r. (Yönetmel k hükümler ne http://www.yok.gov.tr adres nden ulaşılab l r.) Enst tü kadrolarına atanacak araştırma görevl ler 2547 Sayı
maddes uyarınca, Fakültelere atanacaklar se anılan kanunun 33. maddes uyarınca st hdam ed leceklerd r.
İSTENİLEN BELGELER:
-Başvuru formu (Ün vers tem z n http://www.odu.edu.tr adres nden tem n ed leb l r)
-Özgeçm ş
-ALES belges le Yabancı D l Sınav Sonuç belges
-Öğren m belgeler (onaylı)
-L sans Mezun yet Transkr pt (onaylı)
-Nüfus cüzdanı suret
-Askerl k belges
-İk adet ves kalık fotoğraf
-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek L sans veya Doktora yaptığına l şk n belge

NOT: Adaylar yukarıda stenen belgeler le lg l b r me şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden kurumumuz sorumlu değ ld r.) (Herha
kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “H zmet Belges n ” dosyalarına eklemeler zorunludur.) Öğren m belgeler n n ve L sans Mezun yet Transkr
Kurumlarca “Aslı G b d r” yaptırılarak onaylanması yeterl d r. Yurtdışından alınan d plomaların Yükseköğret m Kurulu Başkanlığınca denkl ğ n n onaylanmış olması gerekmek
b rden çok programa başvuramazlar. MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların lg l b r mlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmekted r. (Postadak gec kmelerden
sorumlu değ ld r.)
MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğret m Kur
bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta o
Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m-öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m elemanı ka
başvurularda yabancı d l şartı aranmaz.

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=60715
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