
ÖYP KADRO BAŞVURULARINDAKİ GENEL ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER 

 

GENEL ŞARTLAR 

 

1) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

2) 35 yaşından gün almamış olmak, 

3) Araştırma Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak, 

4) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en 

az 70(yetmiş) puan almış olmak.(Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihden itibaren 3 yıl süreyle 

geçerlidir. Ancak, 

özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanıyla öğrenci alınan alanlara başvurularda, 

herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmaları , 

Eğitim Bilimleri Bölümüne (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı hariç) 

yapılan başvurularda adayların lisans öğreniminde mezun oldukları alandan en az 70 

puan almış olmaları,  

Alan türü değişen programlardan mezun olanların lisans eğitimine başladıkları puan 

türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. 

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması 

gerekir. 

6) Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik 

tabloları kullanılacaktır. 

        4 lük sistemin 100 lük sistemde eşdeğerliliği 

        5 lik sistemin 100 lük sistemde eşdeğerliliği 

7) Yabancı dil puanının hesaplanmasında ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 

belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri kullanılacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

 

-Dilekçe  (adayların dilekçelerinde cep telefon numaralarını da belirtmeleri gerekmektedir.) 

-Fotoğraf(12 adet) 

-Özgeçmiş 

-Nüfus Cüzdan fotokopisi 

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tescil veya muaf olduğunu belirten belge 

-Hizmet Belgesi(halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar  getireceklerdir.) 

-Lisans Diploma fotokopisi (onaylı) 

-Lisans Mezuniyetinize ilişkin Transkriptin Aslı 

-Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi(onaylı) 

-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösteren belge(onaylı) 

-ALES belgesi ( ALES’ten muaf iseniz doktora öğrenimini tamamladığınıza dair ya da öğretim 

elemanı olarak çalıştığınıza dair belge) 

-Yabancı dil belgesi 

-Sağlık Raporu(“Araştırma Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi 

bulunmamak” ifadesinin yer aldığı özel veya resmi kurum tabip raporu) 

-ÖYP Kazandı Belgesi 

 

BAŞVURULAR: Adayların 22 Ocak-05 Şubat 2016 tarihleri arasında U.Ü.Rektörlüğü Personel Daire 

Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları  gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki 

gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 

 



       …./…/2015 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 

………………………… Fakültesi …………........................... Bölümü ……………………………………. Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi kadrosuna yerleştirildim. Atanmama Esas belgeler ekte sunulmuştur. 

 Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

İş Durumu:   

 

 Adı-Soyadı 

     İmza 

  

  

ADRES: 

 

Telefon-cep : 

e-posta  : 

 

 

EK: 

-Fotoğraf(12 adet) 

-Özgeçmiş 

-Nüfus Cüzdan fotokopisi 

-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tescil veya muaf olduğunu belirten  belge 

-Hizmet Belgesi(halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar  getireceklerdir.) 

-Lisans Diploma fotokopisi (onaylı) 

-Lisans Mezuniyetinize ilişkin Transkriptin Aslı 

-Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösteren belge(onaylı) 

-ALES belgesi ( ALES’ten muaf iseniz dotora öğrenimini tamamladığınıza dair ya da öğretim elemanı 

olarak çalıştığınıza dair belge) 

-Yabancı dil belgesi 

-Sağlık Raporu(“Araştırma Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi 

bulunmamak” ifadesinin yer aldığı özel veya resmi kurum tabip raporu) 

-ÖYP Kazandı Belgesi 

 

 


